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 ظيًبكً اهلل الؿَّمحَ الؿَّ 

 
ك٩ٕٮذ ثة ٨٦ رشكر  ،حن٧ؽق كنكذٕي٪٫ كنكذ٘ٛؿق ،إف احل٧ؽ 

  .ك٨٦ قحبةت أ٧ٔةجلة ،أ٩ٛك٪ة
كالىالة كالكالـ ىلع أرشؼ املؿق٤ني كػري اجلبيني، قيؽ٩ة 

  .كوعج٫ كق٥٤ حم٧ؽ كىلع آهل
؛ (احلضش اجليةد) /ا٣٘ة٦ؽم ٠ذةث٫ ٞؽ ٠ذت النيغ لعٌ ٚ /أٌة ثٕؽ

لدلٚةع ٨ٔ ثٕي أقة٩يؽ ا٣ٞؿاء، ا٣يت ل٥ يكجٜ ألظؽ أف دل٥٤ ٚي٭ة، 
دميٓ ث٫ يف  ٠ٕ٭ؽ٩ة- ٫ل١٪ ؛ث٧ض٭ٮدق النؼيص املعي كٌلف ذلٟ

كيؽ اليغ ػٚةٔذرب الن رية؛ػن١ؿ ٨٦ أٚةدق؛ كلٮ ثٛةاؽة يكي -٠ذج٫
، ٬٪ةؾ ٚؿيٜ ٢٧ٔ يٞٮدق النيغ لعٌ  أف ٬ؾا يٕين أفٔجؽ الؿظي٥ 

 ل١٪٫ خمة٣ٙ ل٤ٮاٝٓ، ٚةل١ذةب ص٭ؽ النيغ لعٌ  ؛ك٬ؾا ال ٔيت ٚي٫
ذٕةكف املك٧٤ٮف ىلع ا٣رب ل١٪٪ة ال ٩ؿل أم ظؿج يف أف ي ؛كظؽق

 ٝٮهل يف ثؾلٟ ا أل٩٭٥ ثؾلٟ يلٮ٩ٮف ٦ٞي٧ني ألمؿ ؛كاتلٞٮل
ََوا َى َاوَ عَ تَ وَ ﴿ /ةىلدٕ رَلَ ٱََع   ِ  .[2املةاؽة/ ] ﴾ىَ وَ قَ لَتٱوَ َبر

اغيح يف األدب ٦ٓ النيغ الكيؽ، كًلذجخ هل  كٌلف رد النيغ لعٌ 
ْن ٚي٫ دأييؽن  ة يف وؽر ٠ذةث٫، ٩ج٭خ ٚي٫ ىلع أػُةء كاًعح يف ا كدٞؿي

  ٨٦ ثةب اجلىط. ؛٠ذةب النيغ الكيؽ



 

 
 اآلفةت األػالكيح واالقذؽالحلح يف نذةب رد احلضش 2

ٌِ  ز٥ ثٕؽ الؿدٌ   ٨  ٨٦ النيغ الكيؽ ىلع النيغ لعٌ  ا٤٘٣يِ ا٣ٛ ك٦ى
ال٤ُيٙ، كاألمؿ   ادٌط أف النيغ الكيؽ ال ي٪ةقج٫ الؿدٌ ؛ أيٌؽق

 دٕةىل.
ك٨٦ املذٕةك٩ني  كيؽ ثةلكؼؿيح ٨٦ النيغ لعٌ الٞؽ ٝةـ النيغ ٚ
  .٧٠ة ق٧ة٫ٕ٦٥٬؛ 

/ ٣ٞٮؿ ا دٕةىل ؛كابلؽء ثةلكؼؿيح ٨٦ املك٧٤ني كحتٞري٥٬ حمؿـ
﴿َ ل   َ ي وا َء ان  ريو  اَٱَّلت ه  يُّ

 
أ َٰٓ ٍمََي  َق و مَِٞنروَق و  ر  خ  اَي س  ٗ ۡي  خ   َ وى وا نَي ك 

 
َأ َٰٓ ع َس 

مَ  ٍف / »كٝٮؿ الؿقٮؿ ، [11]احلضؿات/ ﴾ ِنري ه 
ى
ِّ أ ًِبىٍكًت اٍمًؿئو ٨٦ًى الَّشر

ٍك٥٤ًى  ةقي ال٧ٍي ػى
ى
ؿى أ ًٞ ٍ ٍك٥٤ًً  ،َيى ى ال٧ٍي ٍك٥ً٤ً ىلعى ُّ ال٧ٍي ـه  ُكي ا ؿى  .(1)«ظى

ثةلكؼؿيح، أ٦ة ٨٦  يؿد ىلع ك٬ؾا اتلعؿي٥ ي٤ــ ٨٦ اكف ابلةدئ 
الكؼؿيح بكؼؿيح ٦س٤٭ة ٚ٭ٮ ٦ذجٓ لك٪ح ٨٦ قنن األ٩بيةء؛ ملة كرد يف 

ونَ ﴿ /ٝٮهل دٕةىل ر  خ  اَت س  ه  َل  م  َنريك  ر  خ  نريتاَف إرىتاَن س 
 َ وا ر  خ  ٬ٮد/ ]﴾ إرنَت س 

 ة.٧ٍ٪ة أظؽ إذا أػؾ٩ة ث٭ؾق الك٪ح أظية٩ن ٤ي ، ٚال يى [38
  .اءاتل٧ةدم يف ا٨ُٕ٣ يف أقة٩يؽ ا٣ٞؿٌ كإ٧٩ة ٩ؿد ٤ٔي٫ مل٪٫ٕ ٨٦ 

اَيَ لَ عَ جَ وَ / ﴿ٝٮهل دٕةىل ٚ٪ع٨ ٩ٕذٞؽ أ٫٩ كارد حتخأ٦ة إيؾاؤق جلة 
َعَ لر ََمَ كَ ضَ عَ بَ  ََةَ يَ جَ فرََض 

 
َث َأ َ ص   .[22ا٣ٛؿٝةف/ ] ﴾ونَ بر

 ت؛ ِبٮلٟ كٝٮدٟ.كحنتك -٪ةية ربر -ٚ٪ىرب 

                                                 

 (.    6726ركاق مك٥٤ ) (1)
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يذ٧زي ثةحلٍ ٨٦ كيؽ ٠ذةث٫ ثأق٤ٮب ػُةيب، الكٝؽ مأل النيغ 
ؿاض مؼىيح ٗري  مأف ٨٦ ردكا ٤ٔي٫، كأ٩٭٥ ي٤ٕٛٮف ذلٟ أٗل
قٮيح، كاد٭ة٦٭٥ يف ٩يةد٭٥، كدج١يذ٭٥ كدٮبيؼ٭٥ ث٧ة ٥٬ ٚي٫ ٨٦ 
ا٣رتؼ، كاتلٕةيل ٤ٔي٭٥ ث٧ة ٝؽ٫٦ ٨٦ ص٭ؽ يف ابلعر، كاالقذ٭ـاء 

   .ثجٌٕ٭٥
ثأمٮر ال دٕذرب  ؛ىلع إزجةت ٦ؾ٬ج٫ ؾا األق٤ٮباقذٕةف ث٭كٝؽ 

ى  ا د يف اخلىٮ٦ح، ك٦ٓ ذلٟ ٚإف هلة دأزرين أد٣ح ىلع خمة٣ٛي٫، ث٢ يه لى
٘ن  ٔ٪ؽ رب دأزري ًةر ل٤٘ةيح  كيف ٩ٛف الٮٝخ هلة ة ىلع ا٣ٕٮاـ،ثة٣

 .أك ريض ث٭ة ،ىلع ٨٦ ٝةؿ ث٭ةا٣ٕةملني 
ٔاين ف أف ٨٦ ريض ث٧ة يف ٬ؾا األق٤ٮب  /املكيٍنيأُجّ إػ

٨٦ رَل املك٧٤ني ثةبل٭ذةف، كالكؼؿيح ٦٪٭٥، كحتٞري٥٬،  /اخلُةيب
رًٍض، » /٣ٞٮهًل  ؛ٚ٭ٮ منةرؾ هل يف اإلز٥

ى
يبىحي يًف اأٍل ًُ ى ٤٧ًىًخ اخٍل ٔي إًذىا 

ً٭ؽى  ٨ٍ مى فى ٦ى ة اكى ٭ى ؿ٬ًى ة ٚى١ى ة(-٬ى ؿى٬ى ٩ٍلى
ى
ةن/ )ٚىأ ؿر ٝىةؿى مى بى -كى ٨ٍ اغى ٧ى فى ٠ى ؛ اكى

ة ٪ٍ٭ى يى٭ى ، كى عى ًً ة ٚىؿى ٪ٍ٭ى بى عى ٨ٍ اغى فى ٠ى  ة؛٦ى ةاكى ٬ى ً٭ؽى ٨ٍ مى ، ٝةؿ اث٨ رصت (1)«٧ى
إذا  اكف ٨٧٠ ل٥ ين٭ؽ٬ة ؛٨٧ٚ م٭ؽ اخلُيبح ١ٚؿ٬٭ة ٤ٝج٫»احل٪جٌل/ 

ي٭ةٔضـ ٨ٔ إ٩لةر٬ة ث٤كة٫٩ كيؽق اكف ٨٧٠  ؛، ك٨٦ اغب ٔ٪٭ة ًٚؿ
ة ؽ٬ة كٝؽر ىلع إ٩لةر٬ة كل٥ ي٪١ؿ٬ةم٭ ثةخلُةية ٨٦ أٝجط ؛ ألف الًؿ

                                                 

 (.    689ركاق أثٮ داكد، كظك٪٫ األبلةين يف وعيط اجلة٦ٓ ) (1)
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، ك٬ٮ ٚؿض ىلع ُك ثة٤ٞ٣ت املعؿ٦ةت، كيٛٮت ث٫ إ٩لةر اخلُيبح 
 .(1)«يكٍٞ ٨ٔ أظؽ يف ظةؿ ٨٦ األظٮاؿ ال ،مك٥٤

  

                                                 

 .    245/ 2صة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮـ كاحلل٥/  (1)
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٫٩ ٬ٮ ٩ٛك٫ يأػؾ ٦ٓ أ ؛ت املؤ٣ٙ ٨٦ رسٔح الؿد ٤ٔي٫كٝؽ دٕضٌ 
ٚؿٍل املك٧٤ني  ؛٨٧ يؿدكف ٤ٔي٫ق٪ٮات ٚي٧ة يلذت، كأقةء ا٨ْ٣ ٚي

 قبج٫ أمؿاف/ ثةبل٭ذةف، ٤ٚي٥٤ٕ املؤ٣ٙ أف ٬ؾا الؿد الرسيٓ
ة ٨ٍ٦ً ذى٩ٍتو »رق؛ ملة كرد يف احلؽير/ ؽى دٕةىل كٝى  ظ٧١ح ا األول/  ٦ى

ي يًف  ًػؿي هلى ة يىؽر ٓى ٦ى ٍنيىة، ٦ى ةًظًج٫ً يًف الُّ ٮبىحى لًىى ٞي ٕي ٢ى اي ا٣ٍ ٕىضِّ ٍف يي
ى
ٍظؿىل أ

ى
أ

ًح الؿرًظ٥ً  ٕى ي ًُ ٝى ، كى ًة، ٨٦ًى ابٍلىٍْغً كاملؤ٣ٙ ٝؽ ثىغ ىلع ا٣ٞؿاء ، (1)«اٍْلًػؿى
 اقتجٕةدقكزيٞح  ثٌٛع٫ ثْ٭ٮر ؛ٔٞٮبذ٫ كا٧٤ٕ٣ةء؛ ٕٚض٢ ا دٕةىل

 .الكةثٞح إصةزاد٫ثٕي كّ٭ٮر  ،٨٦ جل٪ح املىعٙ
 يف الؿد بكجت أ٫٩ يذٕت ة َٮيالن أف املؤ٣ٙ يأػؾ كٝذن  اثلةين/

، كالؿد ال يكذ٘ؿؽ ٦ين ق٪ٮات ٧٠ة ٩ٛك٫ يف أمٮر ال دٛيؽ دحلالن 
ثني يؽم  يتٌ ٝؽ صسٮت ىلع رًلج -كاحل٧ؽ -يكذ٘ؿؽ ٦٪٫؛ أل٩ين 

 ،كا٫ٞٛ٣ ،درقخ ٚي٭ة أوٮؿ ا٫ٞٛ٣ ،٨٦ زالزني ق٪ح اا٧٤ٕ٣ةء حنٮن 
ىلع أٔالـ ا٣ٕرص  ،كاألػالؽ ،كا٣ٞٮأؽ ا٣ٛٞ٭يح ،كمى٤ُط احلؽير

ُييع ث٧رص، كالنيغ اث٨ ثةز ثةمل١٤٧ح ٦س٢/ النيغ جنيت ال٧ي 
ة، كدػ٤خ ثحذ٫، ظير الز٦خ دركق٫ مخكح َّٔش اع٦ن  ؛الكٕٮديح

كأػال٫ٝ، ٧٠ة درقخ ىلع النيغ اث٨ ٔسي٧ني، كأػؾت ٨٦ ق٧ذ٫ 
ري٥٬ ٨٦ ا٣ٌٛالء. ،كالنيغ اث٨ ٗؽيةف، كالنيغ اث٨ صربي٨  ٗك

                                                 

( 2511( كا٣رت٦ؾم )4922( كأثٮ داكد )4211( كاث٨ ٦ةص٫ )22398ركاق أمحؽ ) (1)
 كوعع٫.    
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ى  ،كلٮال ػنيح ٠ذ٧ةف ا٥٤ٕ٣ ِبةؿ املؤ٣ٙ  ة رددت ٧ى كبلال٫٦ ل
ؿ ٨٦ الك٦٭٥ ًٕٙ أدكات االقذؽالؿ، مم٨ يْ٭ ،٤ٔي٫، كال ىلع ٗريق

 كذلٟ ألمؿي٨/
، كأف يكذؽلٮف أكالن أ٩ٟ حتذةج أف تَّشح هل٥ ٠يٙ  األول/

ة، ك٬ؾا اجل٭ؽ كالٮٝخ ا ككٝذن يٞذ٪ٕٮا ثؾلٟ، ك٬ؾا يأػؾ ٦٪ٟ ص٭ؽن 
 ٗري٥٬ ٝؽ يلٮف أكىل ث٫.

يف الكمٟ،  أف أ٤ٗج٭٥ ٝؽ ال يٛ٭٧ٮف كص٫ احلضح اثلةين/
 ٧٠ة يف اجل٢ٞ اتلةيل/ كل٤نةٚيع يف ذلٟ الكـ؛

ٔجؽ ا٣ٕـيـ ث٨ ٔجؽ ا ث٨ حم٧ؽ آؿ  /يٞٮؿ ق٧ةظح النيغ
ة» النيغ/  ٨٦ مأف ا٣ٕةل٥؛ إذ اجلة٢٬ ٣حف أ٬الن  إف املعةكرة ٧ٔٮ٦ن
؛ث ذللٟ؛ ًكؽي أكرث ممة ييٍى٤ًطي ٍٛ ٚال ثؽ أف يلٮف املعةكر لي٫  ٢ ٬ٮ يي

األ٤٬يح الاكٚيح يف املضةؿ اذلم َيةكر كي٪ةٝل ٚي٫، كخبةوح يف 
ا٣يت حتذةج إىل ٩ٮع ٨٦ االصذ٭ةد كاتلؼىه  ،املكةا٢ الٝيٞح

 ا٤ٕ٣ِل.
ل٤ٕةل٥ ث٫، ٚال جيٮز ل٤ضة٢٬ أف  ةليشء ٣حف ٠ٛؤناإف اجلة٢٬ ث

جيةدؿ ا٣ٕةل٥، كإف ظٜ ٨٦ ال ي٥٤ٕ أف يكأؿ كيذٛ٭٥، ال أف يٕرتض 
ذـ اجلؽاؿ ث٘ري ٥٤ٔ، ٚٞةؿ دٕةىل/  كجيةدؿ ث٘ري ٥٤ٔ، ٚإف ا ٝؽ

َن و﴿ َٱنلتاسر َعرل مَ ي ج  ََو نرو  ر ۡي  رغ  َب ر َٱَّللت َِفر ل  ََدر ل  دَٗو   ُ ََ ل  َىَو  َلرج ا ٖ 
يرۡي َ  . [8]قٮرة احلش/  ﴾ن 
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َ ﴿ل٤ٕجؽ الىة٣ط/  -٤ٔي٫ الكالـ-كٝؽ ٝةؿ مٮىس  َل  َ َوق ال  َم وس 
ل َ  َُ َ ََع   ثتبرع ك 
 
دََٗأ َر ش  ِلره ت  اَع  َمرهت ور ِلره  نَت ع 

 
 .[66]قٮرة ال١٭ٙ/ ﴾ اأ

٦ة يلٮف ٨٦  اكإف ٔؽـ اتلاكٚؤ ا٤ٕ٣ِل ثني املذعةكري٨ ٠سرين 
 أقجةب ٚن٢ احلٮار.

ةػ٦ة ص»٫٧ ا/ ػةٚيع رظػالنك٣ٞؽ ٝةؿ  ٤ىجٍذي٫،  ةد٣خي اعل٧ن ٗى إال 
٤ىجىين ٗى  .(1)««ك٦ة صةد٣ىين صة٢٬ه إال 

  

                                                 

 .15الىٛعح/  ،97دل٤ح ابلعٮث اإلقال٦يح، ا٣ٕؽد/  (1)
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 ميؼه ابلعر/ 
ة ا دٕةىل،  - ثيةف أف اهلؽؼ ٨٦ األِبةث ا٧٤ٕ٣يح ٬ٮ ٤َت ًر

كأف ثٕي اجلةس ال يجذج٭ٮف ذللٟ؛ ٚي٪عؿٚٮف ٨ٔ ٬ؾا ا٣٘ؿض 
٨٦ األػالؽ ٗري ا٣ُيجح  اجلبي٢؛ ٚيٕٞٮف ٚي٧ة ٬ٮ حمؿـ يف الَّشع/

املك٥٤ ٨٦ ق٥٤ / »ا٣يت دؤذم املك٧٤ني، ٦ٓ ٧٤ٔ٭٥ ثٞٮهل 
 .(1)«املك٧٤ٮف ٨٦ لكة٫٩ كيؽق

-يؤدم اال٩ذىةر ألظؽ رأيني ّ٪حني ٤ٚحف ٨٦ احل٧١ح أف 
إىل كٝٮع املك٥٤ ٚي٧ة ادٜٛ املك٧٤ٮف ىلع أ٫٩  -اخلالؼ ٚي٭٧ة حمذ٢٧

 حمؿـ.
ثح٪خ األكوةؼ األػالٝيح ٗري ا٣ُيجح ا٣يت كٝٓ  وٌَ أصو ذلم/

ٚي٭ة مؤ٣ٙ ٠ذةب )رد احلضش( ٩تيضح اجلؽاؿ كاملؿاء، اذلم ٝةؿ ٚي٫ 
إًٍف / »رقٮؿ ا  اءى كى ٨ٍ دىؿىؾى ال٧ًٍؿى بىًي اجٍلى٪رًح ل٧ًى ًعي٥ه ثًبىيٍخو يًف رى ٩ىة زى

ى
كىأ

ة ًّٞ ً فى حمي ة؛ ػنيح الٮٝٮع ؛ ٚأرمؽ إىل دؿؾ املؿاء كإف اكف املؿء حمٞ(2)«اكى
 ٚي٧ة ٬ٮ ٦ٕىيح ثةدٛةؽ.

أذ٧ؽ النيغ الكيؽ يف اجلتيضح ا٣يت كو٢ إحل٭ة ىلع دحل٤ني  -
 ٍٚٞ، ك٧٬ة/
ذ٧ةد أقةقن  األوُل/ كاداعء أ٩٭ة  ،ًل الكضالت احل١ٮ٦يحػة ٔاأل

                                                 

 (.    171(، كمك٥٤ )12ركاق ابلؼةرم ) (1)

 (.    1464(، كظك٪٫ األبلةين يف وعيط اجلة٦ٓ )4822ركاق أثٮ داكد ) (2)
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ال يأدي٭ة ابلة٢َ ٨٦ ثني يؽي٭ة كال ٨٦ ػ٤ٛ٭ة، كل٥ يكج٫ٞ أظؽ 
ع ذلٟ، ز٥ اداعء االقذٞؿاء ٫٤ٚ أف يٛؼؿ ثأ٫٩ أكؿ ٨٦ اثذؽ ،ثؾلٟ

 اتلةـ يف ابلعر ٚي٭ة، ك٬ؾا ٠ؾلٟ ل٥ يكج٫ٞ أظؽ ث٫.
ىع لٮٝٮع أمٮر ٨٦ ٗري أف دلٮف ؽر االقتجٕةد ال٧ي  ادلحلو اآلػؿ/

 كال اعدة، كل٥ يكج٫ٞ أظؽ ٨٦ ٬ؾق األمٮر مكذعي٤ح ال ٔٞالن 
 املعٞٞني ثؾلٟ.

 ؤْ/ ،وُذش َٔ ْؾيَ ادلحليني دليّ أًْ يشء يف حبسّ
صة٦ٓ اد٭ة٫٦ ل٤نيغ ٔجؽ ا ٔجؽ ا٣ْٕي٥ القٮٌف، ميغ ٦ٞؿأة 

ثأ٫٩  كاملٕني ٨٦ ميغ املٞةرئ املرصيح ،إثؿا٬ي٥ القٮٌف يف كٝذ٫
، كل٥ يكج٫ٞ أظؽ إىل اد٭ةـ ٬ؾا النيغ ثةل١ؾب، كاقترت يف ٠ؾاب

٤نيغ املؾ٠ٮر ث٧ى٤ُط اتلؽ٣حف، أم/ أ٫٩ اد٭٥ النيغ لدلؾيج٫ 
ٞػؽ ث املؾ٠ٮر ثةتلؽ٣حف ٞني ٨٦ ة بليةف دؽ٣حف ثٕػي الكػةثةثن ٔك

لؿاكم ثةل١ؾب كبني رَل ا ة، كا٣ْة٬ؿ أ٫٩ ال يٕؿؼ ا٣ٛؿؽ ثنيالؿكا
 ر٦ي٫ ثةتلؽ٣حف.

 األقةقيحكاتل١ؾيت اجلةدش ٔ٪٭٧ة يه األمٮر  ،ك٬ؾاف الحلالف
ةألد٣ح املؤزؿة يف أم ِبر، كأف ٠ذةث٫، كأل٫٩ يججْغ أف ٩٭ذ٥ ث يف

 يٌل/٦ة ؛ ٚكأثني يف ِبيث ٩ٛ٪ؽ٬ة
ىلع أ٩٭ة ٨٦  ،أف الكضالت يٕذؽ ث٭ة يف األمٮر اثلجٮديح أواًل/

  .ا٣ُٕٞيح٨٦ ك٣حكخ  ،األد٣ح ا٣ْ٪يح
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ذ٧ةد ٤ٔي٭ة  أك  ،٠ٮصٮد مؼه ؛يف ٩يف ٤ٕ٦ٮ٦ح ٦ٕي٪ح أ٦ة األ
 .ةٚال ٩ٕذؽ ث٭ة ثذةدن  ؛كٚةد٫

الكضالت يه ُٕٝيح يف مكأ٣ح النيغ الكيؽ  كقججني أف ثؽٔح
ٝؽ دٕؿض الكضالت ؛ ألف ٠سرينا ٨٦ الٮاٝٓإي٭ةـ ل٤٪ةس ث٧ة ٣حف يف 

ؽ، كا ٍٞ ٛى ا كق٭ٮنا تل٤ٙل٤ كدٕؿض ٠سري ممة ثٌف ٦٪٭ة لألػُةء ، ٧ٔؽن
ح؛ ٧٠ة قيأيت.  املذ٪ٔٮ

ؾ٠ؿ٬ة ٣حكخ مكذعي٤ح دبيني أف االقتجٕةدات ا٣يت ي زةًُية/
ا إال ث٧ة يكذعي٢ ك،  كال اعدةالٮٝٮع ال ٔٞالن  ٣حف هل أف ي٤ــ أظؽن

 اعدة ٍٚٞ. ، أكٔٞالن 
امل٪٭ش ا٤ٕ٣ِل يف دٮزيٜ الؿكاة، كالؿد ىلع ٦٪٭ش النيغ دبيني  /زةثلًة

 .الكيؽ يف ا٨ُٕ٣ ٚي٭٥
ة ًٕ يف ِبس٫ ػُأ  د٧ةـ اقذٞؿاا٫كيؽ الداعء النيغ ثيةف أف ا /راث

 ، دؿدت ٤ٔي٫ دلؾيت زٞح.كاًط
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 ػُح ابلعر/
 /زالزح ٌجةظرٌلؽٌح، و ككٍخ ْؾا ابلعر إىل

 )رد احلضش(. /اْلٚةت األػالٝيح يف ٠ذةباملجعر األول/ 
 )رد احلضش(. /اْلٚةت االقذؽالحلح يف ٠ذةباملجعر اثلةين/ 

 كٚي٫ دججي٭ةف/املجعر اثلةىر/ 
 .الزـ الزـ املؾ٬تٝةٔؽة/  اتلججي٫ األكؿ/
 يف اإلصةزات. اتلججي٫ اثلةين/

 ، كىلع آهلأرشؼ املؿق٤ني كوًل ا كق٥٤ ىلع ٩بي٪ة حم٧ؽ
 كوعج٫ أدمٕني، كاحل٧ؽ  رب ا٣ٕةملني.

 
 

 إيٓةب أمحؽ فهؿي
 6341/ 8/ 7يف                                                                     
   ثةملؽيِح اجلجٔيح                                                                    
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 يف نذةب )رد احلضش( األػالكيحاملجعر األول/ اآلفةت 

 
ؽً / »يٞٮؿ رقٮؿ ا  ٍػالى

ى
ة٣ًطى اأٍل ٥ى وى تى٧ِّ

ي
سٍخي أًل ًٕ ة ثي  .(1)«إًنر٧ى

ً  /ًقي٢ى ل٤ً٪رًِبِّ كى  ٮؿى اّللر ـي  /يىة رىقي ٮ دىىي ـي ال٤ري٢ٍى كى ٮ ٞي ٩ىحن تى إًفر ٚيالى
ؽي  ؽر دىىر ٕى٢ي كى ٍٛ تى ةرى كى ة ،اجلر٭ى ة ث٤ًًكى ديؤًٍذم ًصريىانى٭ى ً كى ٮؿي اّللر / رىقي ةؿى ٞى ة؟ فى  ٩ً٭ى

  ٨ٍ ٦ً  يًهى  ،ةي٭ى فً  رٍيى الى ػى »/ 
ى
  .«ةرً اجلر  ٢ً ٬ٍ أ
١ٍذيٮبىحى  ٌلِّ ال٧ٍى ٩ىحه ديىى ٚيالى زٍٮىارو  ،كى

ى
ؽي ثًأ ؽر دىىر ا؟ ،كى ؽن ظى

ى
الى ديؤًٍذم أ  كى

 ً ٮؿي اّللر ةؿى رىقي ٞى   ٨ٍ ٦ً  يًهى »/ فى
ى
 .(2)«حً ٪ر اجٍلى  ٢ً ٬ٍ أ

ٮاف ا دٕةىل، ٚإف  إف ٬ؾق ا٤ٕ٣ٮـ ا٣يت ٩ذ٧٤ٕ٭ة كقي٤ح جلي٢ ًر
كٝؽ ٩ج٭٪ة ا ل٥ يى٢ ث٭ة اإلنكةف هلؾا ا٣٘ؿض ٚيه كبةؿ ٤ٔي٫، 

ث٢  دٕةىل ثلرثة ذ٠ؿق ْلٚةت ثين إرسااي٢ إىل أف ٧٤ٔ٭٥ ل٥ ي٪ٕٛ٭٥؛
وٛٮف يف ُك رًلٕح ٨٦ والة املك٥٤ ؛ إذ إ٩٭٥ يٮ ٤ٔي٭٥اكف كبةالن 

 ٤ٔي٭٥.ثةملٌ٘ٮب 
 /٨٦ ٥٤ٔ ال ي٪ٛٓ كٝؽ زجخ دٕٮذ رقٮؿ ا 

يٍؽً فى  ٨ٍ زى ٥ى ٝىةؿى  ٕى ٍرقى
ى
ً  /ث٨ًٍ أ ٮؿي اّللر فى رىقي ة اكى ٧ى ٥ٍ إاًلر ٠ى ٝيٮؿي ٣ىلي

ى
 الى أ

                                                 

 (.4114(، كوعع٫ األبلةين يف اجلة٦ٓ الى٘ري )8952ركاق أمحؽ ) (1)

يف وعيط األدب  (، كوعع٫ األبلةين119ركاق ابلؼةرم يف األدب املٛؿد ) (2)
ًٍٝ.88املٛؿد )

ى
 (، كاألزٮار/ دمٓ زٮر، ك٬ٮ ا٣ُٕٞح ٨٦ األ
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ـً  ٍض ٕى ٟى ٨٦ًى ا٣ٍ  ثً
ٮذي ٔي ى

٥ر إيًنِّ أ / ال٤ر٭ي ٮؿي ٞي فى يى ، اكى ٮؿي ٞي ٢ً، كىاجٍليٍْبً  ،يى كى كىا١ٍ٣ى
ـً  ؿى ٩ٍخى  ،كىابٍليٍؼ٢ً، كىالٍ٭ى

ى
ة أ ٭ى ًلِّ ة، كىزى ٮىا٬ى ٍٞ ًٍِٛس تى ٥ر آًت نى ، ال٤ر٭ي رٍبً

ٞى اًب ا٣ٍ ؾى ٔى كى
ٔي ػػى 

ى
٥ر إيًنِّ أ ة، ال٤ر٭ي ٬ى ٍٮالى مى ة كى حًلُّ٭ى ٩ٍخى كى

ى
ة، أ ٬ى ٌلر ٨ٍ زى ٥ٍ٤و ػػرٍيي ٦ى ًٔ ٟى ٨ٍ٦ً   ثً

ٮذي
٨ٍ٦ً ٝى٤ٍتو الى  ، كى ٓي ٛى ٍ٪ ٍنى الى يى َى ٍٛ ػ  ٨ٍ٦ً نى ، كى ىنٍ ػٓي ٨ٍ٦ً ػفو الى ت ، كى ٓي ٍٔ جى ةو ػػدى ٮى

ة ى٭ى ةبي ل يٍكذىضى  .(1)«الى ي
ف ٬ؾا ظةو٢ يف أوعةب ا٤ٕ٣ٮـ لك٭ة؛ ٚإ٫٩ أمؽ يف ٝةرئ كإف اك

 .ألثيي ٣حكخ لكُؼح يف ٗريقٚإف ٣ُؼح يف اثلٮب ا ا٣ٞؿآف؛
 أك يرتدل ث٫ أق٢ٛ قة٤ٚني. ،كٝةرئ ا٣ٞؿآف يؿًف ث٫ أىلع ٤ٔيني

ً٘ »يٞٮؿ أثٮ مة٦ح يف رشح ٝٮؿ النةَِب/  ٨ ٗيجح ٚ  /«ٍت ٔك
  ٢/ ا٣٘يجح ٚة٠٭ح ا٣ٞؿاء.ٝي»

ث/ ٤٬ٟ ا٣ٞؿاء يف ٬ةدني اخلى٤ذني/ ا٣٘يجح كٝةؿ بَّش ث٨ احلةر
 .(2)«كا٣ٕضت

إف ل٥ دٞؿؤكا ا٣ٞؿآف ثإق٪ةد اعؿ ٚكذٞؿؤك٫٩  ٝؿاء ٠ذةب ا/ ٚية
 /كاملعك٪ةت امل٧١الت ٨٦ ة٤ٕ٣ٮٚ ؛ةمحبن  يرضًل٥ ال ك٬ؾا ٩ةزؿ، ثإق٪ةد

يٞٮؿ/ ظضضخ ٦ٓ أمحؽ  حم٧ؽ ث٨ ا٢ٌٛ٣ ا٣زباز/ ق٧ٕخ أيبٝةؿ 
ث٨ ظ٪ج٢، ك٩ـجلة يف ماكف كاظؽ، ٧٤ٚة و٤يخ الىجط، درت املكضؽ 

ة ة ٤َجن ة دل٤كن ٚضبخ إىل دل٤ف قٛيةف ث٨ ٔيح٪ح، كًل٪خ أدكر دل٤كن 
                                                 

 (.7281ركاق مك٥٤ ) (1)

 .55إثؿاز املٕةين ٨٦ ظؿز األ٦ةين/  (2)
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ألمحؽ ث٨ ظ٪ج٢، ظىت كصؽت أمحؽ ٔ٪ؽ مةب أٔؿايب، كىلع رأق٫  
 /ث٨ ظ٪ج٢، ٤ٞٚخ/ ية أثة ٔجؽ ا ذ٫ ظىت ٕٝؽت ٔ٪ؽ أمحؽدمح ٚـامح

٧ؿك ث٨ دي٪ةر، كزيةد ث٨ ٔالٝح،  دؿًلخ اث٨ ٔيح٪ح ٔ٪ؽق الـ٬ؿم، ٔك
اق١خ، ٚإف ٚةدٟ ظؽير »ٚٞةؿ يل/  !٦ة ا ث٫ ٤ٔي٥؟ ،كاتلةثٕٮف

، كال يف ٤ٟٞٔ، كإف ٚةدٟ ث٤ٕٮ جتؽق ثزنكؿ، كال يرضؾ يف دي٪ٟ
ا جتؽق إىل يٮـ ا٣ٞية٦ح، ٦ة رأيخ أظؽن ا٣ٛىت أػةؼ أف ال  ٢ٞٔ ٬ؾا

 ٤ٝخ/ ٨٦ ٬ؾا؟ !«ا ٔـ كص٢ ٨٦ ٬ؾا ا٣ٛىت ا٣ٞؿيشأ٫ٞٚ يف ٠ذةب 
 .(1)«إدريف النةٚيع حم٧ؽ ث٨»ٝةؿ/ 

٬٪ةؾ ٦ة ٬ٮ أ٥٬ ٨٦ ٤ٔٮ الك٪ؽ ٠ٌجٍ ا٥٤ٕ٣، كاتلعٌل ثة٢٧ٕ٣ 
ر » ث٫، كبةألػالؽ ا٣ُيجح، كيف احلؽير/ ٥ٍ إيًلى جِّلي ظى

ى
ٍٝ  ،إًفر ٨ٍ٦ً أ

ى
٥ٍ كىأ بًلي ؿى

ر  ٥ٍ إيًلى لي ٌى ٘ى ٍب
ى
إًفر أ نة، كى ٍػالٝى

ى
٥ٍ أ ةًق٪ىلي ظى

ى
ًح أ يىة٦ى ًٞ ـى ا٣ ة يىٍٮ ٤ًٍكن ٦ًينِّ دلى

ٝيٮفى  ؽِّ تىنى زىةريكفى كىال٧ي ٍ ًح ا٣رثر يىة٦ى ًٞ ـى ا٣ ة يىٍٮ ٤ًٍكن ٥ٍ ٦ًينِّ دلى كي ٕىؽى ٍب
ى
كىأ

ٮفى  ٞي يًٍ٭ ٛى ذى ٍ «كىال٧ي ٧ٍ٤ً٪ىة ا٣رثر ٔى ٮؿى اً، ٝىٍؽ  يٮا/ يىة رىقي ٝيٮفى ، ٝىةل ؽِّ تىنى زىةريكفى كىال٧ي
 / ؟ ٝىةؿى ٮفى ٞي يًٍ٭ ٛى ذى ة ال٧ٍي ٧ى يكفى »فى ربِّ ذى١ى  .(2)«ال٧ٍي

، ٚإف ٤ٔٮ اإلق٪ةد ال يٛيؽ ٚإيةك٥ كاالدىةؼ ثةألػالؽ الؿديبح
                                                 

 .224 -223/ 7ركاق اث٨ أيب ظةد٥ يف اجلؿح كاتلٕؽي٢/  (1)

(، كظك٪٫ األبلةين يف اجلة٦ٓ الى٘ري 2218( كا٣رت٦ؾم )17732ركاق أمحؽ ) (2)
كاملتنؽؽ/ اذلم يذُةكؿ ىلع اجلةس يف الالكـ، »(، كٝةؿ ا٣رت٦ؾم/ 3964)

ك ٤ٔي٭٥  «.كيىجٍؾي
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 ٦ٕ٭ة. 
كبٕؽ ٬ؾق املٞؽ٦ح ا٣يت أردت ث٭ة اتلججي٫ ىلع أمؿ ٨٦ أ٥٬ 

 أرشع يف ذ٠ؿ ٦ة أردت/ ؛امل٭٧ةت
ةت  أ٩ىط ٩ِٛس كاع٦ح ا٣ٞؿاء أػالٝيح، يف ٠ذةب )رد احلضش( ٚآ
 كيه/  ،ػةوح كاملك٧٤ني اع٦ح ثةصذ٪ةث٭ة

 /إقةءة اىَْ ثةملكيٍني /اآلفح األوىل
ٞةؿ دٕةىل/ ٚ ٨ْ ثةملك٥٤، ك٩ىه ٔ٪٫؛كٝؽ ظؿـ ا دٕةىل قٮء ا٣

﴿َ ثرۡٗياَِنرو  ل   َ ج نرب وا ٱج   َ ي وا َء ان  ريو  اَٱَّلت ه  يُّ
 
أ َٰٓ َي  ِور َٱلظت ِور َٱلظت َب ع ض  ﴾ إرث مَٞإرنت

  .[12 احلضؿات/]
/ ٝٮهل ككردت أظةدير ٠سرية يف حتؿي٥ قٮء ا٨ْ٣ ثةملؤ٨٦، ٦٪٭ة

ْر كى  ٥ٍ ةكي ير إً / » ْر  فر إً ٚى  ، ٨ى ا٣   ٨ر ا٣
ى
   .(1)احلؽير «ًر يؽً احٍلى  بي ؾى كٍ أ

إىل  ٩ْؿ رقٮؿ ا  -ريض ا ٔ٪٭٧ة-كٝةؿ اث٨ ٔجةس 
، ٦ى يٍ بى  ٨ٍ ًٟ ٦ً ثً  جنةظى ؿٍ مى »/ ال١ٕجح؛ ٚٞةؿ  ة خو

ى
، كى ْى عٍ أ ًٟ  ٧ى

ى
،ؿٍ ٥ى ظي ْى عٍ أ ًٟ ذى  ٦ى

ى كى   ٦ً ؤٍ ٧ي ٤ٍ ل
ى
ًٔ ٦ى ؿٍ ٥ي ظي ْى عٍ ٨ي أ ، ٪ٍ ٦ً  اً  ؽى ٪ٍ حن  ، ةن ؽى اظً ًٟ كى ٪ٍ ٦ً  ـى ؿر اى ظى  فر إً ًٟ

٫ي / دى زنةالى ٨ً زى ٦ً ؤٍ ـى ٨٦ًى ال٧ي ؿر ظى كى  ي ٦ى كى  ،٦ى  ، كى ةهلى
ى
٨ر ثً  فٍ أ ْى ٮءً ّى  ٫ً يي  .(2)«٨ُّ الكُّ

 ٚعك٨ ا٨ْ٣ ثةملك٧٤ني كاصت، كقٮء ا٨ْ٣ ث٭٥ حمؿـ.
                                                 

 (.6721ركاق مك٥٤ ) (1)

(، كظك٨ إق٪ةدق األبلةين يف الك٤ك٤ح 6726ركاق ابلي٭ٌف يف مٕت اإلي٧ةف ) (2)
 (.3422الىعيعح )
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 /وبغريي اىَْ يف األمٔر اتلةحلحوكؽ أقةء النيغ يب  
ة ىلع  -1 اد٭ة٫٦ ل٤نيغ ٔجؽ ا ٔجؽ ا٣ْٕي٥ ثأ٫٩ ٦ؽلف؛ ٝيةقن

ريق، ك٬ؾا ٨٦ أٔضت  أف ٬٪ةؾ ثٕي ا٣ٞؿاء املؽلكني؛ اكأل٬ٮازم ٗك
ا٣ٞيةس، كل٥ يكج٫ٞ إحل٫ أظؽ؛ قٮاء يف ٧ٔٮـ ٝيةس إزجةت دؽ٣حف 

 ا٣ْٕي٥.  ٔجؽ ا ٔجؽ النيغ ػىٮص يف أك آػؿ، راك دؽ٣حف ىلع راك
ثةل١ؾب  ٔجؽ ا٣ْٕي٥ة أ٫٩ يذ٭٥ النيغ ٔجؽ ا كاذلم أراق وٮاثن 

 ا٧٤ٕ٣يح.ال يؽرم ٦ٕىن املى٤ُعةت ك٣حف ثةتلؽ٣حف، ٚ٭ٮ  ،الرصيط
ا٣ُؿيٞح الك٤ي٧ح ل٨ُٕ٤ ٧٠ة أف ٬ؾا دحل٢ ىلع ٔؽـ اَال٫ٔ ىلع 

ا٣يت ٝؽ يلٮف ٝؽ  ،ألف دحل٫٤ ٬ٮ ِبس٫ يف  الكضالت ٍٚٞ يف الؿكاة؛
ل٥ يكج٫ٞ أظؽ ة ٠أػُةا٫ األػؿل، كصٮ٬ؿيًّ  أػُأ يف ِبس٫ ٚي٭ة ػُأ

 يف الالكـ يف النيغ ثؾلٟ.
ٮؼ أرشح هل ، كقكأؤًلؽ أ٫٩ ال ي٥٤ٕ ٦ٕىن مى٤ُط )اتلؽ٣حف(

ةت االقذؽالؿ ٔ٪ؽق، ألف ٦ة يذ٭٥ ث٫  ٔجؽ ا ذلٟ ٔ٪ؽ الالكـ ىلع ٚآ
 ال اتلؽ٣حف. ؛٬ٮ ال١ؾب الرصيط ٔجؽ ا٣ْٕي٥

اكف يف مرص، يل ثأين ٝؽ أكٮف ٤٧ٔخي يف كظؽة وعيح اد٭ة٫٦  -2
 .(1)٨ٔ ٬ؾا اإلز٥ الٔت يف املٮاحلؽ كالٮٚيةت، كق١خُّ يٞٓ ٚي٭ة اتل

أ٩ين ل٥ أ٢٧ٔ ثٕؽ ختؿيج يف أم ٢٧ٔ ظ١ٮَل ا٥٤ٔ  وأكٔل هل/

                                                 

 .33رد احلضش/  (1)
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ث٢ ٤ٞ٩خ  ؛كال ٗري٬ة ،الٮظؽات الىعيحيف ا، ال ة كاظؽن ثجدلم يٮ٦ن 
 .دل٤ييف ىلع مؤقكح ػةوح

   ٚ٭ال أظك٪خ ا٨ْ٣ ثةملك٧٤ني!
ادم كاملؿزكٌف ٤ٔٮ ٨ٔ ٩ؽاٚٓ  جلة ثأ٩٪ةاد٭ة٫٦  -3 ٨٦ إق٪ةد احلؽر
  !(1)ا٣ٞؿآ٩يح ، ال ٨٦ أص٢ قال٦ح األقة٩يؽ٦٪ةٚٓ مؼىٌيحأص٢ 
ٝج٢ مخف  ٝؽ أ٣ٛخ ٠ذةب )أصٮبح ا٣ٞؿاء ا٣ٌٛالء( أكٔل هل/و

رت ٚي٫ ٨٦ مكأ٣ح ٤َت ا٤ٕ٣ٮ دكف دثجخ أك َّٔشة ق٪ح، كظؾٌ 
 إػالص، كذلٟ ٝج٢ أف يؤ٣ٙ املؤ٣ٙ ٠ذةث٫ بك٪ٮات، كرضبخ ٦سالن 

 ذلٟ الك٪ؽ،؛ ك٦ٓ ذلٟ ظِٛ ا دٕةىل ثزنكؿ إق٪ةد اإل٦ةـ النةَِب
 كيكذُيٓ أف يؿصٓ ل١٤ذةب املؾ٠ٮر.

)ال٤ع٨ يف  /ا٣٘ة٦ؽم ٨٦ ذلٟ يف ٠ذةث٫ ٧٠ة ظٌؾر النيغ لعٌ 
)احلضش اجليةد(؛ ث٢ م١ؿؾ ىلع ًلذةث٫/ ك ٝؿاءة ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥(

 اتلعؾيؿ ٨٦ ذلٟ.
النيغ ال ػؾ أ٩ة ك؛ ٚال آأ٦ة إف اكف أراد ثةمل٪ةٚٓ النؼىيح املةؿ

ال قي٧ة ٝؿاء -ث٭ؾي٨ الك٪ؽي٨ مم٨ يذى٤ٮف  ٠سريال كا٣٘ة٦ؽم  لعٌ 
 ٦ةالن ىلع اإلٝؿاء، ك احل٧ؽ. -النةـ

امل٪ةٚٓ النؼىيح ا٣يت ث٭ٌذ٪ة ث٭ة؛ ٣حف الكجت يف رد٩ة ٤ٔيٟ ٬ٮ 

                                                 

 .25، 14رد احلضش/  (1)
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ة ل٨ُٕ٤ يف أقة٩يؽ ك٣ل٨ قجت الؿد ٤ٔيٟ ٬ٮ أ٩ٟ دٛذط ثةثن  
يط ذلٟ أكرث قحذ٥ يف ردم ىلع  ا٣ٞؿاءات ثْ٪ٮف ًٕيٛح، كدًٮ

 .احلؽادم كالقٮٌف كاملؿزكٌف كاحل٤ٮايندٕيريؾ يل ثةحلل٥ ثٕؽا٣ح 
  ٚ٭ال أظك٪خ ا٨ْ٣ ثةملك٧٤ني!

يف الكضالت  ٨ُٕ٩ا٣٘ة٦ؽم ثأ٩٪ة  كل٤نيغ لعٌ اد٭ة٫٦ يل  -4
 .(1)الؿق٧يح

يٞةث٢  ،أ٫٩ دحل٢ ّين ث٢ ذ٠ؿ٩ة ؛ة٫٤ٞ ثذةدن ٪ة، ل٥ ٩ك٬ؾا ٠ؾب ٤ٔي
 ٗريق ٨٦ األد٣ح ا٣ْ٪يح ٨٦ م٭ةدة ا٣ٞؿاء لنيٮػ٭٥.

ني كاملج٤٘ني كارد ال ي٪١ؿق اع٢ٝ؛ ث٢ ٨٦ املٮّٛ ككٝٮع اخلُإ
  دالٔج٭٥ ثؾلٟ كارد.

إف ٬ؤالء املٮّٛني كاملج٤٘ني اذلي٨ قة٧٬ٮا يف  /وأكو ٌة يلةل
ًٙ األ٦ة٩ح ٝؿب إىل اخلُإأتكضي٢ ابلية٩ةت  ٕ ٨٦ النيٮخ اذلي٨  ًك

يط ذلٟ يف  ،دىؽركا تل٤ٕي٥ ا٣ٞؿآف كامذ٭ؿكا ثؾلٟ، كقيأيت دًٮ
 كا٣ٛٞؽاف اتل٤ٙ ٦ٞؽار ةفثي قيأيت ٧٠ة النيٮخ، هلؤالء دٕؽيٌل قجت

  الٮاٝٓ يف الكضالت. كاخلُإ
 كُٝيع. ّين مى٤ُط ٦ٕىن يؽرم ال النيغ إف أكٔل/ أن وأػىش

مٮف؛ ٚي١ٮف ٤ٞ٩٭٥ ُٝيعى ٭٢ ٬ؤالء املج٤٘ٮف كاملٮّٛٮف ٦ٕىٮٚ

                                                 

 .36، 34 -29رد احلضش/  (1)
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 اثلجٮت؟! 
٦ٓ أ٩٪ة يف مرص ٥٤ٕ٩ ٠يٙ دـكر أ٧ٔةر ا٣ٛذيةت يف ماكدت 

 ٣حك٭٢ دـكجي٭٨. ؛ظىت يج٨٘٤ الك٨ ا٣ٞة٩ٮين ٔ٪ؽ احل١ٮ٦ح ؛الىعح
ؽـ دالٔج٭٥ ،ٚ٭٢ ٬ؤالء املٮّٛٮف ٦ُٞٮع ثٕؽـ ػُأ٥٬   .ٔك

 نأن النيغ ال يٕيل ثٍرص!
ةت اقذؽالهل.  كقيأيت مـيؽ ثيةف هلؾا األمؿ يف ٚآ

ء ا٣ٞؿاء، كأٔؿؼ ة ثرتاص٥ ٬ؤالاد٭ة٫٦ يل ثأ٩ين ٝؽ أكٮف اعل٧ن  -5
 .(1)٦ٓ ذلٟ أكذ٥ ٬ؾا األمؿك ؛ؽ٥٬ة٩يقأ٩٭ة دؤدم لٌٕٙ أ

ذٮيل، ك٨٣ يؤزؿ ك٢ٕ٣ النيغ ال يؽرم أ٩ين ٝؿأت ٨٦ َؿيٜ امل
بلذح، أ٦ة ردم ىلع مكأ٣ح ا٤ٕ٣ٮ، كدٞؽي٥ ا٤ٕ٣ٮ ٬ؾا ىلع أقة٩يؽم أ

  ىلع الٌجٍ ٚٞؽ قجٜ ثية٫٩.
إال ػٮيف ٨٦  ؛٤ٔيٟ، كاالقذٕضةؿ يف ذلٟ ككا ٦ة دٕٚين ل٤ؿدٌ 

  .٠ذ٧ةف ا٥٤ٕ٣، ك٨٦ دلؿار إاغردٟ ىلع أقة٩يؽ ا٣ٞؿاء
إصةزة د٘ري ىلع ذ٠ؿ اث٨ اجلـرم يف ٚ٭ة أ٩خ  !كٝؽ كٝٓ ٦ة ػنحذ٫

ؿى  ؛الرة كا٣ُيجح ٍٞ ، كي٤ــ (2)اث٨ اجلـرم ٨٦ ٗري َؿيٜ آ٤ُٚجخى أف تي
                                                 

 .35رد احلضش/  (1)

 ثةل١ٮيخ.  املٞي٥ ،املرصم رمةد حم٧ؽ النيغ/ -الكيؽ ٨٦ ق٧ةاعن - ثؾلٟ أػربين (2)
كٝؽ رأيذ٫ يك٪ؽ يف ثٕي إصةزاد٫ ا٣ٞؿاءات الكجٓ ٨٦ َؿيٜ النةَجيح ٨٦ 

 ٗري َؿيٜ اث٨ اجلـرم كالنةَِب، ك٬ؾا ٨٦ أكاا٫٤!!!
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م إىل ٨٦ الكمٟ ٬ؾا ا٨ُٕ٣ يف ُك األقة٩يؽ ا٣يت ثٕؽ اث٨ اجلـر 
ف ز٤س٭ة أػىش أف دى٢ اغرادٟ إىل أقة٩يؽ ا٣جَّش؛ ٚإ ؛ ث٢ز٦ة٩٪ة

د٤ٌٌف  دٞؿيجنة ٝةث٢ لإلاغرة ٦٪ٟ ك٨٦ ٥٬ ىلع ٦٪٭ضٟ، ٚأ٩خ ال ي٭٧ٌٟ
األ٦ح ثة٣ٞجٮؿ هلة، كقتسجخ األيةـ ٦ة أٝٮؿ إف مةء ا دٕةىل، ك٨٣ 

ط لٟ ٠يٙ أف ز٤ر أقة٩يؽ ا٣جَّش دٞؿيجنة ٝؽ د ، ذٕؿض ٣٘ةرادٟأًك
ة ثٕؽ ٢ٕ٣ ا دٕةىل يؤػؿ اغر ادٟ، أك ٫٤ٕ٣ دٕةىل َيجٍ اغرادٟ د٧ة٦ن

 أف يٕؿؼ املك٧٤ٮف ظةلٟ. 
َيذةج  ال ا٣ٞؿآف أف ذ٠ؿت أل٩ٟ ؛أ٥ْٔ ا٣ٞةدـ يلٮف أف كأػىش

 ك٬ؾا يٞذيض/ ،(1)إىل أقة٩يؽ ٦ٕي٪حو ٤ٕ٦ٮ٦ح
 د٤ٌي٢ األ٦ح يف دأكيؽ٬ة ىلع ٦س٢ ذلٟ. -
٤ىح ٨٦ ظؿكؼ ا٣ٞؿآف ٦ة ل٥  - ٞى ت إىل ثٕي اجلر ي٪٫٤ٞ، أك كأف ييجكى

٪ىٍف ٔ٪٫ ٦ة ٫٤ٞ٩.  يي
 ٤ٍٍ ا٣ٞؿاءات كالؿكايةت كا٣ُؿؽ.كػى  -
كا٣تن١يٟ يف اػذالؽ ا٣ٞؿآف ٨٦ أٔؽاء اإلقالـ؛ أل٫٩ ٣حف  -

 هل أقة٩يؽ ٤ٕ٦ٮ٦ح.
ري ذلٟ ٨٦ املٛةقؽ اجلةجتح ٨ٔ ٬ؾا ا٣ٞٮؿ املجذؽع.  ٗك

، كل٥ ا٣ْٕي٥ِبس٫ يف النيغ ٔجؽ  ٔجؽ  اد٭ة٫٦ جلة ثأ٩٪ة ٝج٤٪ة -6

                                                 

 .    26رد احلضش/  (1)
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 .(1)ٞج٢ ِبس٫ يف احلؽادم٩
٤ٟ ٚي٭٧ة كاظؽ، ؛ ألف دحلك٬ؾا ٔضيت، ٚةألمؿ كاظؽ ٔ٪ؽ٩ة

يط زيةدة كقيأيت ،(2)ٔ٪ؽ٩ة ُٕٝيح ك٣حكخ ّ٪يح، كالكضالت  هلؾا. دًٮ
ا٣٘ة٦ؽم ثأف الاٚٓ هل إىل ٠ذةثح ردق  اد٭ة٫٦ ل٤نيغ لعٌ  -7

 !(3)٤َت اتلىؽر ث٭ؾا الؿد)احلضش اجليةد( ٬ٮ 
٬ٮ ٚي٧ة دلذت / إف الاٚٓ لٟ هل ك٤ٝ٪ة ّ٪٫ اْلز٥ ٤ٝج٪ة ٤ٔي٤ٚ٫ٮ 

 ٤َت الن٭ؿة، ٚ٭٢ قريىض؟!
 . (4)«ال يؤ٨٦ أظؽك٥ ظىت َيت ألػي٫ ٦ة َيت جلٛك٫»

 // الكؼؿيح ٌَ املكيٍنياآلفح اثلةُيح
النيغ ىلع ا٣٘ة٦ؽم أك  قٮاء ؛ٚ٭ٮ يذ٭ل٥ ىلع ٨٦ يؿد ٤ٔي٭٥

٨٧ كًلؾلٟ د٭٫٧١ ث٫ يف الؿد ٤ٔي٫، ٧٠ة ٔرب ٔ٪٭٥( ٦ٕاملذٕةك٩ٮف )
  ٨٦ ميٮخ الك٪ؽ. ٚي٭٥ي٨ُٕ 

                                                 

 .36رد احلضش/  (1)

ؽادم ٬ٮ اذلم ذ٠ؿد٫، كإال ٬ؾا إذا ق٧٤٪ة أف ٔجؽ ا ٔجؽ ا٣ْٕي٥ د٧٤يؾ احل (2)
 ٔ٪ؽ٩ة أ٫٩ مؼه آػؿ. ٚةلؿاصط

كبيةف ذلٟ ٦ٛىالن يف ٠ذةب/ )مؼىيح املٞؿئ/ ٔجؽ ا ٔجؽ ا٣ْٕي٥ ...( 
  ل٤نيغ/ مىُىف ث٨ مٕجةف الٮرايق.

 .98، 23رد احلضش/  (3)

 (.179( كمك٥٤ )13ركاق ابلؼةرم ) (4)
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َ ٣ٞٮهل دٕةىل/ ﴿ ؛كالكؼؿيح ثةملك٧٤ني حمؿ٦ح  ي وا َء ان  ريو  اَٱَّلت ه  يُّ
 
أ َٰٓ ي 

َ ٍمَل  َق و مَِٞنروَق و  ر  خ  مَ َي س  اَِنري ه  ٗ ۡي  خ   َ وى وا نَي ك 
 
َأ َٰٓ  .[11]احلضؿات/ ﴾ ع َس 
أ٦ة دلةزاة اثذؽاء، ٬ؾا إف ٤ٕٚ٭ة املك٥٤ كأكؿر ٔجةريت الكةثٞح/ 

َف إرىتاَ﴿/ ٚك٪ح األ٩بيةء ؛ةح ا٩ذىةٚن الكؼؿيح بكؼؿي َنريتا
وا  ر  خ  َت س  إرن

ونَ  ر  خ  اَت س  ه  َل  م  َنريك  ر  خ   بك٪ح األ٩بيةء. كقجكتٌ ، [٬38ٮد/ ] ﴾ن س 
 /َٔ اىٕؽل املؼؿج/ اىغٌت اآلفح اثلةثلح

يًٍت ملسو هيلع هللا ىلص/ »واكن ٌَ داعاّ  ٘ى ٟى يًف ا٣ٍ ٍنحىذى ٟى ػى ي ل
ى
ٍقأ

ى
حى أ ٧ًى ٍلى ًة، كى ةدى ٭ى كىالنر

ة ًى ًت كىالؿِّ ٌى ٘ى ِّٜ يًف ا٣ٍ  .(1)«احٍلى
ٌج٫ ٩ةجتح ٨ٔ ٗٗري ظك٪ح، كٝؽ ثؽر ٨٦ املؤ٣ٙ أػالؽ 

 الٮاًط ٨٦ املؼة٣ٙ. 
 »كحل٥٤ٕ املؤ٣ٙ أف 

ى
، ٚال دٌ٘ت ٨٦ «ٙ ٚٞؽ اقذيٍ٭ؽؼ٣ر ٨٦ أ

لٟ ث٢ املؼ٤ه يٛؿح ثذىٮيت املك٧٤ني هل، ك٣حف  الؿد ٤ٔيٟ؛
 .اذلم ال ٦ٕٞت هلا٣ٞٮؿ ا٣ٛى٢ 

 كا٥٤ٔ أف ٦ة ٩ت٪ةٝل ٚي٫ ٬ٮ مكةا٢ ّ٪يح، ا٣ٕؽؿ ٚي٭ة أف دٞٮؿ/
٦ة أٝٮهل وٮاب َيذ٢٧ اخلُأ، ك٦ة يٞٮهل ٗريم ػُأ َيذ٢٧ 

 الىٮاب.
ؿ ٬٪ة  ذ٠ِّ

ي
ػالؿبة٩حني ٤ٜ ا٧٤ٕ٣ةء خبكأ

ي
رب ميؼ٪ة يف ا٣ٕؽؿ، ٕٚ٪ؽ٦ة أ

                                                 

 (.1968(، كوعع٫ األبلةين يف اتل٤ٕيٞةت احلكةف/ )18325ركاق أمحؽ ) (1)
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يغ ا ٤ٔي٫ يف ٚذٮل النؽ ميٮخ مرص ٠ذت ردًّ ػاث٨ ٔسي٧ني أف أظ
، كأف النيغ املرصم ا٩ذرص اث٨ ٔسي٧ني ثلٛؿ دةرؾ الىالة ٠كالن 

 ، ٝةؿ النيغ اث٨ ٔسي٧ني ٦ة ٦ٕ٪ةق/٣ٕؽـ كٛؿ دةرؾ الىالة ٠كالن 
 .«٬ؾا اصذ٭ةد٩ة يف املكأ٣ح»

أك إًةٔح النٕةاؿ  ،ةتل٤ٌي٢أك يذ٭٫٧ ث ،٥٤ٚ ين٪ٓ ىلع املؼة٣ٙ
ح  .(1)املٛؿًك

أك يف ادىةؿ إق٪ةد أك  ،ٚإذا ػة٣ٛ٪ةؾ يف ٝجٮؿ ركايح أظؽ النيٮخ
ٚإ٧٩ة خنة٣ٟٛ يف أمٮر ّ٪يح، ال حتذ٢٧ أف يٞةؿ ٚي٭ة/  ،ا٩ُٞة٫ٔ

 امل٤٤ٌح.ك ابلة٤َح شضاحل
ٕاىتنجٓ ث/ اآلفح الؿاثٕح َُ ْٕ ٍُ  /غري ال

ٍ » /كرد يف احلؽيرٝؽ ك ى ٧ى ثً  ٓي جِّ نى تى ٧ي ال ى  ٍى ٍٕ يي  ٥ٍ ة ل ً الكى ٍ ٮٍ زى  ًف ب  .(2)«كرو زي  بى
ء، ىلع ٨٦ يتكة٤٬ٮف يف اإلٝؿاا  مؽيؽن محالن الكيؽ ٢ النيغ مح

ا ٨٦ املىعٙ  .(3)كاعب ىلع اذلي٨ يٞؿؤكف َالث٭٥ ٩ْؿن
                                                 

كأ٩ىط إػٮاين اذلي٨ يؿيؽكف أف ي٪ٛٮا ُك ػالؼ، كَي٤٧ٮا اجلةس ىلع رأم  (1)
كاظؽ، ٦ٓ احلل٥ خبُإ املؼة٣ٙ، كا٣تنجيٓ ٤ٔي٫، أ٩ىع٭٥/ ثأف ُك مكأ٣ح 

، ال يىط كٝٓ اخلالؼ ٚي٭ة ثني الك٤ٙ، ٚةخلالؼ كاٝٓ ٚي٭ة إىل ٦ة مةء ا
ة؛ ٣ل٨ لٟ أف دؿص ٘ن  تػط ثني األد٣ح ِبكػإ٩لةر الؿأم اْلػؿ إذا اكف قةا

  .٦ة ٦ٕٟ ٨٦ أدكات

 (.5725(، كمك٥٤ )٦5219ذٜٛ ٤ٔي٫/ ابلؼةرم ) (2)

 .22 -16رد احلضش/  (3)
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إىل ثحنح ق٪ح/ رب٦ةكم ذ٬ت ا٣النيغ إحلةس أف  /لي٪ةكزيٞح كيف  
؛ ثؽٔٮة ٨٦ ثٕي أ٤٬٭ة إلٝؿاء ثٕي ٨٦ هل٥ ٔ٪ةيح ثة٣ٞؿآف 1426

ال١ؿي٥ كا٣ٞؿاءات؛ ٚأػربكق أف النيغ الكيؽ أٝؿأ دمةٔح ا٣ٞؿاءات 
ا ٨٦ املىعٙ؛ دكف أف َيْٛٮا ا٣ٞؿآف، أك النةَجيح،  الكجٓ ٩ْؿن

ا٧ٕ٣ؿم/ ثأ٫٩ ػذ٥ ٬ٮ كاز٪ةف ٨٦  قٕؽاألقذةذ/  /كأكؽ ذلٟ د٧٤يؾق
ا ٨٦ املىعٙ، كظى٤ٮا  أوعةث٫ ىلع الكيؽ ا٣ٞؿاءات الكجٓ ٩ْؿن

 .(1)ىلع إصةزة ٦٪٫
 كا٣ٕضيت أف الكيؽ ل٥ يبني ٬ؾا يف إصةزد٫ هل٥. 

 ِّ كٝؽ ، (2)ٓ النيغ الكيؽ ىلع اذليَ يؽلكٔن يف أقةُيؽًْنٍة م
كٝٓ يف ٬ؾا  النيغ ظة٦ؽ ابلؼةرم يف ِبس٫ أف النيغ الكيؽ ثنٌي 

 .٦٪٫ ؛ ث٢ ٚي٧ة ٬ٮ أمؽاتلؽ٣حف
 ٟ اكف ذا اتل٤ٕي٥ي ػػػػ جلٛك٬اٌل   قريى ػٗ ٥ي ػػ٤ِّٕ ال٧ي  ٢ي ػػػػأي٭ة الؿص ية

 ٢ هلقيٕضٌ َٕ٪٫ يف ا٧٤ٕ٣ةء  أفالنيغ الكيؽ  ل٥ َُؿ ثجةؿ إ٫٩
 . ٌٛط ا قرتقٚي ؛ا٣ٕٞٮبح

٠نٙ ا دٕةىل  ؛ك٨٦ قىع يف ابلعر ٨ٔ ٔٮرات املك٧٤ني
 ٧٠ة يف احلؽير/  ؛ٔٮرد٫

                                                 

ك٬ؾق الٮزيٞح يف ٠ذةب النيغ ظة٦ؽ ابلؼةرم/ )إَالع أ٢٬ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥؛  (1)
 .أربٕح ٨٦ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ىلع ٦ة ٚي٭ة  الؿظي٥(، كٝؽ م٭ؽىلع ظةؿ الكيؽ ٔجؽ 

 .128، 28رد احلضش/  (2)
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« ٨ٍ ى ٦ى ٍَّٕشى ةفي ٝى٤ٍجى٫ي يىة ٦ى ي٧ى ٢ً اإٍلً ى٥ٍ يىٍؽػي ل ة٫ًً٩ كى ٨ى ث٤ًًكى ذىةثيٮا  /آ٦ى ٍ٘ الى تى
ٍك٧ً٤ًنيى  ٍٮرىادًً٭٥ٍ  ،ال٧ٍي ٔى  ٍٓ ٨ٍ يىترًج إ٩ًر٫ي ٦ى

ٍٮرىادًً٭٥ٍ؛ ٚى ٔى ٮا  ٕي الى دىترًج ًٓ اي  ؛كى يىترجً
دى٫ي  ٍٮرى ٔى ًٓ اي  ٨ٍ يىترًج ٦ى ، كى دى٫ي ٍٮرى ٍع٫ي يًف ثىحٍذ٫ًً  ؛ٔى ٌى ٍٛ  .(1)«يى

ٗري ، ٨٦ الؿق٧يحاقتجٕةدؾ كزيٞح د٥٤ٕ ٠يٙ كو٤خ جلة  ٤ٚٮ
 ٬ؾا احلؽير ٚيٟ. ا٩ُجةؽ٣ٕضجخ ٨٦  ؛ِبر ٦٪ة

ري٬ة هل٬ؾق الٮزيٞح كٝٮٚ٪ة ىلع  أف عكتكإ٩ة جل ٮ ٨٦ ظِٛ ٗك
 جلة ٠ذةث٫ ال١ؿي٨٦.٥ ٤ٞ٩ٮا  ٔؿاضكأل ل١ذةث٫، كألقة٩يؽ ا٣ٞؿاء، ا

ًؾقً ابٍلىدلة »ٝةؿ اإل٦ةـ ٦ةلٟ/  ًؽي٪ىح-أٍدرًٍلخ ثً٭ى ٍٕيًن ال٧ٍى ة ل٥  -يى ٍٝٮىا٦ن
ى
أ

 ٍ٥ ى٭ي ييٮب دل٨ ل ٥ٍ  ؛ٕٚةثٮا اجلرةس ؛عي ى٭ي ةرىت ل ييٮبه  ٚىىى   .عي
 ٍ٥ ى٭ي ٩ىخ ل ة اكى ٍٝٮىا٦ن

ى
ة أ ييٮبه  كىأٍدرًلخ ث٭ى ييٮًب  ؛عي ٔى٨ عي ذيٮا  ١ى  ؛اجلرةًس  ٚىكى

 «.٥ٍ ٭ي ٮبي يي عي  ٍخ يى كً جي ٚى 
، ٚأراد ا دٕةىل ثيةف أمؿؾ ؛كٝؽ اٗرت ثٕي ا٣ٌٛالء ثٟ

 .ةٔذربكا ية أكيل األثىةرٚ
ة ىلع ٦ٕؿٚح األصيةؿ ا٣ٞةد٦ح ثأظٮاؿ أ٢٬ ٚإف ٠٪خ ظؿيىن 

اقتجٕةدؾ،  كزيٞح يف ذ٠ؿ ث٧ة ٬٪ة كأرتؼ ثأظٮالٟ، ٚأػرب٥٬ ؛الؿكايح
ؾ ىلع ٗريؾ ٦ة د٫٤ٕٛ كبذٛؿيُٟ يف إُٔةء اإلصةزات، ٦ٓ إ٩لةر

ثه »أ٫٩ ٝةؿ/  -ريض ا ٔ٪٫-٧ٌةر ٫٩ كرد ٨ٔ ٔأ٩خ ٩ٛكٟ؛ أل زىالى
                                                 

(، كوعع٫ األبلةين يف اجلة٦ٓ الى٘ري 4882( كأثٮ داكد )19776ركاق أمحؽ ) (1)
(13944.) 
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ةفى   ي٧ى ٓى اإٍلً ى ٍؽ دمى ٞى ٨ر فى ٭ي ٕى ى ٨ٍ دمى ٟى  /٦ى ًك ٍٛ ةؼي ٨ٍ٦ً نى ٩ٍىى ـً  ،اإٍلً الى بىٍؾؿي الكر كى
ى٥ً  ةل ٕى ٍقذىةرً  ،ل٤ًٍ ةؽي ٨٦ًى اإٍلً ٛى ٍن  .(1)«كىاإٍلً

َّ ىلع املؼةىف /اآلفح اخلةمكح ٍَ   /ال
 ٨ٌ ٥ ٦ة ل٥ يلٮ٩ٮا ٧ٌ٤ٔ٭ مؤ٣ٙ )رد احلضش( ىلع خمة٣ٛي٫ ثأ٫٩ي٧ي

٦ٓ أف ٬ؾا اذلم ي٨٧ ث٫ ال ٔالٝح هل ثةبلعر اذلم ، ٮ٫٩ي٧٤ٕ
يت٪ةٝنٮف ٚي٫، ٦س٢ ٦ٕؿٚح النيغ الكيؽ ثٕؽد زكصةت ا٣ٞةرئ، 
ؽد زكصةت أثي٫، كأف أظٛةد الؿاكم ا٣ٛالين  كامل٭٨ ا٣يت دٞدل٬ة، ٔك

ممة يى٤ط يف  ، كأف ٚال٩نة ٨٦ ثدل ٠ؾا كًلؾا؛يك١٪ٮف يف ا٣يح ا٣ٛالين
 ثىعح اإلق٪ةد أك ٫ًٕٛ، ٧ٚة الاي ؿ اكتلةريغ، كال د٤ٕٜ هل٥٤ٔ آػ

ذل٠ؿ زكصةت كال النيغ القٮٌف؟ ك٢٬ قيؤزؿ ٬ؾا محبة يف ٝجٮؿ 
ة، أك  ؿى ػى

ى
ركايذ٫؟ ٢٬ لٮ ادٌط أف زكصح كال النيغ القٮٌف د٘ريت ثأ

أف ظٛيؽق اػذ٤ٍ ٝج٢ مٮد٫، أك حنٮ ذلٟ ممة ال يٛيؽ يف ٦٪ةٝنح 
القٮٌف؟! ك٢٬ ٬ؾا لك٫  املكأ٣ح املُؿكظح، ٢٬ قيؤدم ذلٟ لؿد ركايح

إال ٨٦ إي٭ةـ ا٣ٕٮاـ ثأ٫٩ ا٤َٓ ىلع ٦ةل٥ ي٤ُٓ ٤ٔي٫ ٗريق، كظةز 
 الكجٜ؟

  /اجلففدـكيح / اآلفح الكةدقح
أ٫٩ ال يؿيؽ ٨٦ ٫٤٧ٔ إال ػؽ٦ح املك٧٤ني، كأ٫٩ ٚ٭ٮ يـيك ٩ٛك٫ ث

                                                 

 (.27ركاق ابلؼةرم ) (1)
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ٝؽ ٝىؿيب أص٫٤ كدػٮهل ٝربق؛ كذللٟ ٚ٭ٮ خم٤ه يف ٫٤٧ٔ، كأ٫٩ أدٕت 
ث٧ة ل٥ ي٥ٞ ث٫ ٗريق، كأ٫٩ ٨٦ أظؿص اجلةس ىلع  ٩ٛك٫ يف ٬ؾا ا٢٧ٕ٣

 أقة٩يؽ املك٧٤ني.
  /ٌلةثيح احلكِح ثةلكيبح /اآلفح الكةثٕح

يف اتلٮراة، ٨٦ ظؽير ٔجؽ ا ث٨  يف كوٙ رقٮؿ ا كرد 
الى يىٍؽفى / »-٧ٔؿك ث٨ ا٣ٕةص ريض ا ٔ٪٭٧ة حِّبىحى كى حِّبىًح الكر  ٓي ثًةلكر

ٮ  ٛي ٍٕ ٣ىًل٨ٍ يى ؿي كى ًٛ ٍ٘ يى  .(1)«كى
١ٔف كيؽ ال٣ل٨ النيغ  لك٪ح أف دؽٚٓ الكحبح ثةحلك٪ح؛٨٧ٚ ا
 هل ثةذلـ. ٞةث٢ ٦ؽح النيغ لعٌ ٚ ،ؽٚٓ احلك٪ح ثةلكحبحاملكأ٣ح؛ ٚ

 كيؽ ثأ٫٩/الٚة٩ْؿ إىل كوٙ النيغ لع ل٤نيغ 
 النيغ ال١ؿي٥ املٌٛةؿ. -1
 ٤يح.ل٤نيغ الكيؽ ٔ٪ؽم ماك٩ح ٔ -2
 ٨٦ ػيةر أ٢٬ ا٣ٞؿآف. -3
 ة لألصؿ ٔ٪ؽ ا.حمتكجن  ؛فتل٤ٕي٥ ا٣ٞؿآثةذؿ ٩ٛك٫  -4
ٞن مةد رصظن  -5  ة جل٧ٓ أقة٩يؽ ا٣ٞؿآف كحتٞيٞ٭ة.ة قة٦
 ٠ذج٫ الكةثٞح ٩ةٕٚح. -6
 لٮ ل٥ يل٨ هل إال ٠ذةث٫ احل٤ٞةت املٌيبح ل١ٛةق رشٚة. -7

                                                 

 (.2125ركاق ابلؼةرم ) (1)



 

 
 اآلفةت األػالكيح واالقذؽالحلح يف نذةب رد احلضش 28

ح ٤ٔٮ األقة٩يؽ ٚٮااؽ كٚؿااؽ،  -8  ا ثؾؿ ٚي٫ ص٭ؽن كٝؽ يف ٠ذةث٫ ٚآ
 ا.ص٭يؽن 
 كأظكت أ٫٩ إ٧٩ة أ٫ٛ٣ . -9
 ٩ح يف اإلقالـ.ل٤نيغ ماك  -12
٤ي٢، ٠يٙ إين يف ظؿج ٠جري ظني أرد ىلع ٬ؾا النيغ اجل -11

 اجلةس ٔ٪ؽم. ال؟ ك٬ٮ ٨٦ أص٢ٌ 
 النيغ ظجحج٪ة. -12
 ا ٚي٧ة ذ٬ت إحل٫.أظكج٫ دلذ٭ؽن  -13
 كإ٩ة ٣جن١ؿ النيغ. -14

 كيؽ.اليف ووف النيغ ٌِّ فةُْؿ إىل اإلظكةن املذٕؽد 
  الكيؽ يلةثو ذلم ثةإلقةءات ابلةىغح/ىكَ النيغ 

حٔ ا٣٘ة٦ؽمٌ  ٚةلنيغ لعٌ  ٨ املذٕةك٩ني، ٦ ٪ؽق ٬ٮ راحف دل٧ٔٮ
ح ٥ُّ ٬ؾق املض٧ٔٮ األقةيس ٬ٮ إًالؿ املك٧٤ني، كاإلرضار ث٪٢ٞ  ك٬ى

ح ثةبل٭ذةف ٟ ٚ٭ٮ يكذع٢ أف يِسء إىل ٬ا٣ٞؿآف، كذلل ؾق املض٧ٔٮ
اذلم يجؽأ ٨٦ ٔ٪ٮاف ٠ذةث٫، ٚة٩ْؿ إىل  كاتل٭ل٥ كا٣ْٛةّح كا٤٘٣ْح،

  يف ا٣ٕجةرات اْلديح/كيؽ الإقةءات النيغ 
 .ٔ٪ٮاف ال١ذةب/ )رد احلضش ابلة٤َح كامل٤٤ٌح( -1
 رأيخ أ٫٩ ٝةا٥ ىلع مج٫ م٤٤ٌح. كبٕؽ أف ػؿج ال١ذةب ... -2
رأيخ ٦ة ظى٢ ٨٦ اقذؼٛةؼ كد٤ٌي٢ يف د٪ةكؿ ا٣ٌٞةية  -3
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 ا.امل٭٧ح صؽًّ 
 احلضش اجليةد حتؿؼ كدـيٙ كد٢٤ٌ. -4
 األقة٩يؽ. ملضة٬ي٢ دؤو٢ ثةَالن احلضش اجليةد  -5
 ... ٬ؾق ا٣ٕجةرة إىل صة٩ت ٦ة حت٫٤٧ ٨٦ اتلٕةيل كا٣٘ؿكر -6
ك٬ؾق اهلض٧ح الَّشقح ىلع ٨٦ اٝرتب ٨٦ أقة٩يؽ٥٬ ٣حف إال  -7
  ٨ٔ ٦٪ةٚٓ مؼىيح.دٚةاعن 
 امل٧ةرم املؿاكغ املضةدؿ ثةبلة٢َ. -8
  ٨ٔ ٬ؾا ابلة٢َ.أكدٮا ٨٦ ٝٮة دٚةاعن ٦ة ي٭ةدمٮف ثل٢  -9
 ٨٦ أف ف تكذٛيؽ مم٨ يٕؿؼ ثؽالن أ٣حف ٨٦ األظؿل ثٟ أ -12

 ا. كزكرن د٭ةدم٫ ٩رصة ألقة٩يؽك٥ ثةَالن 
 يف تكٮيٖ ثة٢َ ٤ٔٮ أقة٩يؽك٥. -11
ػؿج ، ا صؽيؽن دُٛبٮف ٩ةر ٗيْل٥ ثذأييؽك٥ ثةَالن  -12

 يكٮغ ٬ؾا اتل٤ٌي٢ كا٣زتييٙ.
 احلضش اجليةد حتؿؼ كدـيٙ كد٢٤ٌ ا٣ٞةرئ. -13
ٛن  -14  ل٤ٞةرئ. ة لالكَل كد٤ٌيالن أال يٕؽ ٬ؾا حتؿي
جح يف أم يشء دؽٚٓ ٬ؾا الؿص٢ إىل ل٥ أدٮٝٓ ثذةدن  -15 ة أف الٗؿ

 اتلعؿيٙ كا٣زتييٙ.
جح يف تنتيخ ا٣ٞةرئ كد٤ٌي٫٤. -16  الٗؿ
يٕحل يف  ،ل٥ د٘رب ٝؽ٦ةق يف ٬ؾق املكأ٣ح ،مؼه م٘ٮؼ -17
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 يف دؿؼ. ،ٝةرة أػؿل 
كلٮ اكف وةظت احلضش ٔ٪ؽق أدىن درايح ٨ٔ اتلعٞيٜ  -18

 كاتلؽٝيٜ ...
 ي٘رٌي كيجٌؽؿ كي٤ٞت احلٞةاٜ.  -19
ح. -22  ٣تنتيخ ا٣ٞةرئ ثةملؿاء كاملؿاٗك
 يف ٧ٝح ٨٦ اجلؿأة ىلع ا٣زتييٙ كاتل٤ٌي٢. -21

، ك٬ؾا ا٣ٞؽر أ٢ٝ ٨٦ الكـ املؾ٠ٮر 77ىٛعح الكٝٛخ ٔ٪ؽ  أكٔل/
 ٨٦ صجف ٬ؾق اإلقةءات.٨٦ ربٓ ال١ذةب! كبٞيذ٫ ٚي٫ ٠سري 

أق٤ٮب النيغ لع يف ٦ؽظ٫ ك٦ة ىلع ا٣ٞةرئ إال أف يٞةرف ثني 
 ح.كبني ٬ؾق ا٣ٕجةرات ا٣ٛضٌ 

كدذ٭٫٧  ،«ح يف اإلقالـهل ماك٩»! يٞٮؿ الؿص٢ ٚيٟ/ قجعةف ا
 ثة٣زتييٙ! 

ا ٚي٧ة ذ٬ت أظكج٫ دلذ٭ؽن »ك« أ٫ٛ٣  كأظكت أ٫٩ إ٧٩ة»كيٞٮؿ/ 
جح يف اتلىؽر! كمل٪ةٚٓ مؼىيح! ، كدذ٭٫٧ ثأ٫٩ أ٣ٙ ٠ذةث٫« إحل٫  ٗر

ملؽح ثٕؽ ٌٚيعح ٨٦ ي٧ؽظٟ ٦س٢ ٬ؾا اٚال أ٨ّ أ٩ٟ قذضؽ 
ري٬ة.  الٮزيٞح احل١ٮ٦يح، ٗك

٤َٔيٟ ٝٮهل دٕةىل / ﴿ ثةتلأكيؽ مؿٌ  َإرلت س  ور رح 
َٱۡل  آء  ز  َج  ل   ُ

س  وَ  رح 
ى الى / »٤ٔيٟ ٝٮهل  ة مؿٌ ز٥ أ٦ى  ،[62]الؿمح٨/ ﴾ ٱۡل   ٨ٍ ٦ى  اى  ؿي ١ي نٍ  ي
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ى  الى   .(1)«ةسى اجلر  ؿي ١ي نٍ ي
ـً ػػٓ ال١ػػػػػ٦ ٓي  ٓي ى٪ى دي  ؿا ٓي ػػػػػػػالـ ٔ٪ؽ٥٬ مككل٧٤ى   الى٪ةا  ة٦

ٓي  ؿقخى ػػػػػػكيف ال٤بةـ ٦ة ٗ  رادعي  ي٥ه ػػػػػػػػ٦ٞ ؿِّ ل٤عي  ـي ٮٍ كال٤ر   ًةا
٦ة يف كاْلٚةت األػالٝيح  ٙ جن٧ٓ ثني ذ٠ؿؾ هلؾق٠ي فإن كيخ/

 ٦ؽح النيغ لعٌ بني ك (2)الٮزةاٜ ا٣يت ذ٠ؿ٬ة النيغ ظة٦ؽ ابلؼةرم
احلضش ) /٠ذةث٫ث٫ ر وؽٌ اذلم  ،كيؽالالنيغ  ٖ ٚي٫ يفا٣٘ة٦ؽم املجة٣ى 

 ؟(اجليةد
ذلٟ ث٧ة ذ٠ؿق اث٨ اجلـرم يف ٝىح اذل٬ِب ٦ٓ ني جي٧ٓ ث كيخ/

 /(اغيح اجل٭ةيح) /اث٨ ثىؼةف، ٝةؿ اث٨ اجلـرم يف ٠ذةث٫
 ثىؼةف اث٨ ٠ذت كٝؽ ؛اذل٬ِب احلةِٚ َجٞةت يف دؿدمذ٫ كرأيخي »

ٚٮٝ٭ة ث٥٤ٞ خثني ٦ة ال يججْغ ٠ذةثذ٫، كبة٣ٖ يف ذلٟ، كنكت اذل٬ِب 
أ٩ة أ٥٤ٔ ٨٦ »يخ ىلع ٬ةمل ال١ذةب خبٍ اذل٬ِب/ إىل ال١ؾب، ٚؿأ

أي٨ أكديخ؛ ٚإ٩ين زدد٫ كا ٦ة ال يكذع٫ٞ، كأٌٗيخ ٨ٔ أمٮر 
 .«٪ة كهل كٝٛح ثني يؽم رب ا٣ٕةملنيم١نٮٚح، ٤ٚ

، ٝةؿ/ احلؿيؿم ثة٣ٞة٬ؿة ٤ٝخ/ ٚأػربين النيغ إثؿا٬ي٥ ث٨ أمحؽ
كٝؽ  ،اك٩خ ٦يع نكؼح ا٣ُجٞةت خبٍ أيب ٔجؽ ا اذل٬ِب املؤ٣ٙ»

، كٌلف ميغ احلؽير ث٭ة، اقذٕؿد٭ة ٦٪٫ ٨٦ ثحذ٫ ثرتبح أـ الىة٣ط
                                                 

 كوعع٫.( 1954( كا٣رت٦ؾم )4811( كأثٮ داكد )7939ركاق أمحؽ ) (1)
  .ٔجؽ الؿظي٥( )إَالع أ٢٬ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥؛ ىلع ظةؿ الكيؽيف ٠ذةث٫/  (2)
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٬ؾا  ٦ة» ٚٞةؿ/ ث٭ة، اإلٝؿاء دل٤ف يف ثىؼةف اث٨ ميؼ٪ة ٚإذا ٚؼؿصخ 
ظىت أثرص أرين »ٚٞةؿ/ « َجٞةت ا٣ٞؿاء لذل٬ِب»٤ٞٚخ/ « اذلم ٦ٕٟ؟

« اص٫٤ٕ ٔ٪ؽم إىل ٗؽ/ »ز٥ ٝةؿ ،ٝةؿ/ ٚأػؾق ٦ين ٚ٪ْؿ ٚي٫ «دؿدميت
٧٤ٚة اكف يف احلٮـ  ،ٚأػؾق ٦ين «بك٥ ا»، ك٤ٝخ/ ٚةقذعييخ ٦٪٫

١ٚيٙ ثٌف »ٝةؿ/  ،اثلةين أػؿص٫ كٝؽ ٠ذت ىلع ػٍ اذل٬ِب ٦ة ٠ذت
ٚضبخ إىل اذل٬ِب كأ٩ة يف ظة٣ح ٨٦ احليةء ا »ٝةؿ/  «ظةيل ٦ٓ اذل٬ِب

ٚأصجذ٫ كأ٩ة يف اغيح اال٩لكةر ثىٮرة  ؛ٚكأ٣ين»، ٝةؿ/ «٥٤ ث٭ةيٕ
ز٥ ٩ْؿ يف ػٍ  «، أ٩خ ٦ٕؾكرية اثين ٣حف لٟ ذ٩ت»، ٚٞةؿ/ «احلةؿ

 .(1)«، كًلذت ٤ٔي٫ ٦ة دٞؽـ٥٤ٚ ي٘ريق ،النيغ اث٨ ثىؼةف
ٝىح اإل٦ةـ اذل٬ِب  كيؽ يه ٦س٢ال٦ٓ النيغ  ٚٞىح النيغ لعٌ 

  ٦ٓ اث٨ ثىؼةف.
  ةكأ٨ّ أف النيغ ٤ٔيًّ 

ي
٧٠ة ٥٤ٔ كيت؛ ٝؽ ٥٤ٔ اْلف ٨٦ أي٨ أ

 ٨٦ ٝج٢ اذل٬ِب ذلٟ
ي
٨٦ املؽح اذلم ال يكذع٫ٞ كيت الؿصالف ، ٚٞؽ أ

  امل٧ؽكح.
ٌِ كيؽ يف ردق الز٥ ثؽت أػالؽ النيغ  ٛى ٥٤ٚ يؿاع  ا٤٘٣يِ؛ ا٣

 امل٭ؾثح. ٔجةرات النيغ لعٌ 
 . لنيغ لعٌ ، كل٥ يكئ إىل اٚأقةء إىل ٩ٛك٫

                                                 

 .59 -57/ 2اغيح اجل٭ةيح/  (1)
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ةت النيغ  ٫٤ٕ٤ٚ  الكيؽ؛أ٦ة اْلف ثٕؽ أف ا٤َٓ النيغ لعٌّ ىلع ٚآ
أك حنٮ  ،أك يكةٚؿ ٦ٕ٭٥ ،يٞذىؽ يف ٦ؽح اجلةس ظىت يٕةم٤٭٥ ثةلي٪ةر

كيؽ ال/ النيغ ٤ٚ٢يٞ ؛ثٕؽ ٬ؾا كيؽالكإذا قب٢ ٨ٔ النيغ  ،ذلٟ
ريق ٫ األز٬ؿ الَّشيًٙلى ـى ٮق، ٩ى ًلي ـى ٩ى   ، كل٥ أك٨ أ٥٤ٔ ثؾلٟ. ٗك
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 (رد احلضش) /اآلفةت االقذؽالحلح يف نذةب/ اثلةيناملجعر 

 
ةت يف اقذؽالهلاملؤ٣ٙ أ٩ين أ٩لؿت ٤ٔي٫  أػؾ لعٌ   /زالث ٚآ

 .ُٕيًّة، ال ّ٪يًّةٝأذجةر الكضالت احل١ٮ٦يح دحلالن  -6
ؽا٣ح ٦ٞؿاني، ل٥ يؾ٠ؿ٥٬ أظؽ بكٮء -2  .إ٬ؽار م٭ةدة ٔك
ا٣ٕةل٥  االقذٞىةء ا٣ٞةرص لإلصةزات كاتلٮاريغ، يف م١ذجةت -4

 .(1)اإلقالَل
ط أ٩٪ة )النيغ لع ا٣٘ة٦ؽم كك املذٕةك٩ني ٫ٕ٦( ىلع وٮاب قأًك

 يف ذلٟ.
ًِّ ك٩ٕؿِّ  النيغ ٤٥ِّ ٕى ني  أف /ثؽ أكالن  كال ٦ٕىن املى٤ُعةت  هل ط٫ٚ ك٩ٮ

ع٪ة هل ٦ٕىن الك٦٪ة ٭ة؛٧٤يح ا٣يت نكذؼؽ٦٭ة، ٚإذا ٚ٭٧ا٣ٕ  .ًك
  

                                                 

  .35 -32، كرد احلضش/ 9ا٩ْؿ/ ٦ٞؽ٦يت ل٤عضش اجليةد/  (1)
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 كُٕيًّة، ال ِّيًّة/ أذجةر الكضالت احلهٌٔيح دحلاًل / اآلفح األوىل
ٌٝيح إدػةؿ قضالت الٮالدة كالٮٚةة كحنٮ ٬ؾا ٨٦ الٮزةاٜ 

ل٥ كممة أظؽز٫ النيغ الكيؽ،  ؛يف ٌٝةية اجلؿح كاتلٕؽي٢ ؛احل١ٮ٦يح
 .يكج٫ٞ إىل ذلٟ أظؽ

كي٤ــ اتلججي٫ أ٫٩ ظي٪٧ة أدػ٢ ٬ؾا الحل٢ أدػ٫٤ ىلع أ٫٩ دحل٢ 
٦ة دثجذ٫ ٬ؾق  قٮاء يف اإلزجةت أك اجليف، ٚلك ،ُٝيع اثلجٮت

الكضالت ٔ٪ؽق ُٝيع ال يأدي٫ ابلة٢َ ٨٦ ثني يؽي٫ كال ٨٦ ػ٫ٛ٤، 
ل٥ يٞٓ، كلٮ كًلؾلٟ ٦ة ل٥ يل٨ يف ٬ؾق الكضالت ٚةألو٢ أ٫٩ ٦٪يف 

٫ اثلٞةت.   م٭ؽ ثٮٝٔٮ
٤ي٫ كيؽ ٝؽ يلٮف ق٪ح الٚ٭ؾا األمؿ اذلم أظؽز٫ النيغ  /ٔك

 أك ثؽٔح ًال٣ح. ،ظك٪ح
ٞن ك٦ة قجٜ دٞؿيؿق يججْغ أف يلٮف  ٮق ٦ذٛ ة ٤ٔي٫ ثني ٨٦ اعًر

 يف املكأ٣ح. دٮٝٛٮاكبني ٨٦ أيؽكق ك٨٦ 
ثأ٩٭٥ إذا دل٧٤ٮا يف  ؛كيؽ ثإر٬ةب خمة٣ٛي٫الكٝؽ ٝةـ النيغ 

الكضالت ٚإ٩٭٥ ثؾلٟ يُٕ٪ٮف يف احل١ٮ٦ةت ٩ٛك٭ة، ك٬ؾا إي٭ةـ 
ألف احل١ٮ٦ةت ال ذ٩ت هلة يف ذلٟ؛ إذ إف األػُةء  ؛٦٪٫ ٠جري ل٤٪ةس

قٮاء املٮاَ٪ني  ،كضالت يه ٨٦ ٢ٕٚ األٚؿادا٣يت كٕٝخ يف ٬ؾق ال
ن٭ةدة ا٣ٞةا٧ني ىلع دمٕ٭ة أك املٮّٛني، ككٝٮع األػُةء زةثخ ب

  .كظْٛ٭ة



 

 
 اآلفةت األػالكيح واالقذؽالحلح يف نذةب رد احلضش 36

١ؾب يف إف َٕ٪٫ ثةل /أف ٩ٞٮؿ هل -٨٦ ثةب املٞةث٤ح-كي٧ل٨  
مكةصؽ  م٭ؿدٞٓ يف مكضؽ ٨٦ أ- ميغ ٦ٞؿأة مرصيح من٭ٮرة

األز٬ؿ  ٬ٮ ٨َٕ يف منيؼح املٞةرئ املرصيح، ك٨َٕ يف -مرص
الَّشيٙ، كبةتلةيل ٬ٮ ٨َٕ يف احل١ٮ٦ح، كل١٪٪ة ال نك٤ٟ ٦س٢ ٬ؾق 

 األقةحلت ٗري ا٣ُيجح. 
كل٥  ،كيؽ مكأ٣ح دٝح الكضالتالكٝؽ ق٥٤ ثٕي اجلةس ل٤نيغ 

ة؛ أل٫٩ الحل٢ َُؿ يف ثةهل٥ أف ٬ؾا األمؿ َيذةج ل٤ٛعه ٤٧ٔيًّ 
ٕي كيؽ ٫٤٧ٔ، كًلؾلٟ ق٥٤ هل ثالاألقةيس اذلم ثىن ٤ٔي٫ النيغ 

ٞن  ، كأف ٬ؾا (1)كل٥ يٛذ٫ يشء يف ِبس٫ ،ة يف ٫٤٧ٔاجلةس أ٫٩ اكف دٝي
كاالقذٞؿاء ٚي٫  ،ة إال أ٫٩ ممل٨ابلعر يف الكضالت كإف اكف وٕجن 

 ٌ ِّ  دةـ. لُكي
ؽ، كاالكضالت قججني أف ٠سرينا ٨٦ ك ٍٞ ٛى ا  تل٤ٙٝؽ دٕؿض ل٤ ٧ٔؽن

ح، كق٭ٮنا  . كدٕؿض ٠سري ممة ثٌف ٦٪٭ة لألػُةء املذ٪ٔٮ
٤ي٫ ٚإدػةؿ النيغ  كيؽ هلؾق الكضالت يف ِبس٫ ٠ؽحل٢ الٔك

ح ييف ٩٭ة يٞؿرأدل إىل أف  ؛٬ٮ ػُأ حمي ُٝيع ىلع اإلزجةت كاجليف
ِبس٫ أف النيغ ٔجؽ ا ٔجؽ ا٣ْٕي٥ القٮٌف ٠ؾاب، كالقٮٌف ميغ 

ى ٦ٞؿأة دةثٓ مل  . دلؾيج٫ أظؽ ٍٝإىل ٜ جً كٍ نيؼح اإلٝؿاء املرصيح، كل٥ ي

                                                 

  كقيأيت أ٩ة كٝٛ٪ة ىلع مؼه اق٫٧/ لٌع احلؽاد، كل٥ يؾ٠ؿق النيغ الكيؽ. (1)
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الكيؽ أف َٛٙ اد٭ة٫٦ ل٤نيغ القٮٌف كٝؽ ظةكؿ النيغ 
ط يف ابلعر-٬ؾا ك٣ل٨  ؛ٚٮو٫ٛ ثةتلؽ٣حف ؛ثةل١ؾب  -٧٠ة ق٪ًٮ

 ل٧٤ى٤ُط يف ٗري ٦ٕ٪ةق.٦٪٫ اقذ٧ٕةؿ 
يف صة٩ت ٠جري -٩ذةاش ابلعر يف الكضالت دٕذ٧ؽ  كظير إف

جٍ النيغ  -٦٪٭ة ٬ؾق املكأ٣ح مك٧٤ح كيؽ، ك٦ٓ أف الىلع ٔؽا٣ح ًك
 .(1)ذلٟ ٣حف ٠ؾلٟأف  ٣ل٨ دبني ؛ٔ٪ؽ ثٕي اجلةس

 يح الكضالت نٍة ييل/كٌالكٌِة يف وقيهٔن 
 ٦ٕىن ُٝيع اثلجٮت كّين اثلجٮت. أواًل/
ذ٧ةد د٭ةٚخ دبني ا٣يت اتلٞؿيؿات ثٕي زةًُية/ الكضالت؛  ىلع األ

 يف ٦ٞةث٢ م٭ةدة اثلٞةت.
  

                                                 

ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥؛ ىلع ظةؿ الكيؽ ٔجؽ الؿظي٥( ل٤نيغ/ ا٩ْؿ/ )إَالع أ٢٬  (1)
  ظة٦ؽ ابلؼةرم.
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  ٌٕىن كُيع اثلجٔت وّين اثلجٔت/أواًل/  
 ،اثلجٮت( يه األػجةر املذٮادؿةاألػجةر ا٣يت ٩ُٞٓ ثثجٮد٭ة )ُٕٝيح 

أك املنذ٭ؿة ٦ٓ كصٮد ٝؿاا٨ حتٛ٭ة، أ٦ة ٗري ذلٟ ٨٦ األػجةر ٚ٭ٮ ّين 
 اثلجٮت.

ا ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥، كاألظةدير املذٮادؿة دٮادؿن  /ك٦سةؿ ُٝيع اثلجٮت
 كحنٮ ذلٟ.ة، ة أك ٦ٕ٪ٮيًّ ٣ْٛيًّ 

إف ل٥  -ٔ٪ؽ دم٭ٮر ا٧٤ٕ٣ةء-ػرب الٮاظؽ  /ك٦سةؿ ّين اثلجٮت
ٮ أكرث ػك٬ ،أك كٚةة ٚالف ،ٖ لٮالدة ٚالف٠ؼرب املج٤ِّ  ٞػؿاا٨؛َيذٙ ث

 ٦ة يف ٤ٕ٦ٮ٦ةت ماكدت الىعح.
أف ٝٮهل ثة٣ُٞٓ ثل٢  الكيؽكيف االثذؽاء أظت أف أػرب النيغ 

ة يف األظاكـ  ُٕٝيًّ ٦ة يف الكضالت احل١ٮ٦يح، كص٢ٕ ذلٟ دحلالن 
 أظؽ ٨٦ ٝج٫٤، ك٬ؾق املعةك٥ دٕشٌ  ، ل٥ ي٢ٞ ث٫ح ػُأ كاًطالَّشٔيٌ 

كزةاٜ ظ١ٮ٦يح ثة٣زتكيؿ ٮف يف عةمي ثة٣ٌٞةية ا٣يت ي٨ُٕ ٚي٭ة ال٧ي 
اء ل٤ٛى٢ يف ٬ؾق يٞج٢ ا٣ٌٞةة ٦٪٭٥ ذلٟ، كيٕي٪ٮف ػربككاخلُإ، 

ى   .ة ق٧عٮا ثؾلٟ أوالن ٧ى املكةا٢، ٤ٚٮ اك٩خ ٬ؾق الٮزةاٜ ُٕٝيح ل
 الكضالت/ كإ٧٩ة يذٌط األمؿ يف ذلٟ ثةجلْؿ يف آحلح دمٓ ٬ؾق

يذ٥ دمٓ ٦ة يف ٬ؾق الكضالت ٨٦ مىةدر خمذ٤ٛح ٦٪٭ة ماكدت 
 ك٬ؾق دٕذ٧ؽ ىلع/  ،الىعح

ري ذلٟ.  ،إػجةر املج٤٘ني ٨ٔ الٮالدات كالٮٚيةت -1  ٗك
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 ةب اذلي٨ يلذجٮف ٬ؾق امل٤ٕٮ٦ةت.ذٌ ال١ي  -2
أحنةء ابلالد إىل  اذلي٨ َي٤٧ٮف ٬ؾق امل٤ٕٮ٦ةت ٨٦ املؿاق٤ني -4

  دار املعٛٮّةت.
 يٛٮت ا٣ٞةرئ أف ٬ؤالء املؿاق٤ني يف ز٨٦ احلؽادم اك٩ٮا كال

ة إىل يف رظ٤ح تكذ٘ؿؽ إية٦ن  ،اكجل٧ةؿ كاحل٧ري ؛يؿًلجٮف الكاٌب 
ـ؛  1856يف اعـ/ ألف املٮاوالت احلؽيسح ل٥ دؽػ٢ مرص إال  ؛ا٣ٞة٬ؿة

ق١٪ؽريح، كل٥ يؽػ٢ ػٍ خبٍ ق١ح ظؽيؽ ثني ا٣ٞة٬ؿة كاإل
ري٬ة ة؛ا٣ٞؿل الى٘ري، أ٦ة ـ 1887 /الىٕيؽ إال اعـ ٥٤ٚ  ؛٠ؽقٮؽ ٗك

 يل٨ ث٭ة مٮاوالت ظؽيسح.
ك٥٬ َُبٮف ٧٠ة قأقٮؽ األد٣ح  ،ةب يف دار املعٛٮّةتذٌ ال١ي  -3

 الٮإٝيح ىلع ذلٟ.
  /ٚي٭٥ دجةي٨ ْٔي٥ ،ك٬ؤالء األٚؿاد يف ٬ؾق املض٧ٮاعت

  ٧ٚ٪٭٥ املك٥٤ كالاكٚؿ.
  ك٦٪٭٥ الىةدؽ كالاكذب.

  الكيؽ( كاجلةد.ك٦٪٭٥ امل٭٢٧ يف ٫٤٧ٔ )٦س٢ النيغ 
  .٭ذ٥ٌ ٨٦ املج٤٘ني ك٦٪٭٥ ٗري ال٧ي  ٭ذ٥ٌ ك٦٪٭٥ ال٧ي 

 ٦٪٭٥ األ٦نيك٦٪٭٥ املؿتيش ك
ري ذلٟ  .ٗك

 ١.٢ٞٔؿ٬ة إال صة٢٬ أك صةظؽ أك ًٕيٙ ك٬ؾق احلٞةاٜ ال ي٪
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٤ي٫  الكضالت ُٝيع ٬ؾق ٨٧ٚ أص٢ أف ٤٩زتـ ثأف ُك ٦ة يف  /ٔك
ابلة٢َ ٨٦ ثني يؽي٫ كال ٨٦ ػ٫ٛ٤، الثؽ أف جنــ  اثلجٮت، ال يأدي٫

ثأف ُك أٚؿاد ٬ؾق املض٧ٮاعت ٦ٕىٮمٮف ٨٦ الىٛةت الكحبح ا٣يت 
ذ٠ؿ٩ة٬ة، كي٧ل٨ أف ٩ٞٮؿ/ ث٢ الثؽ أف ٤٩زتـ ثٕى٧ح ُك أٚؿاد 

 النٕت املرصم .
٣ل٨  أف الؿاٌٚح ٔ٪ؽ٥٬ أا٧ح ٦ٕىٮمٮف؛ /امل٤ٕٮـ٨٦ ك

ٔى٧ح أٚؿاد النٕت ؽ يؽ أف ٩ٕذٞيؿ النيغ الكيؽا٣ٕضيت أف 
ؽـ املجةالة ،كا٣جكيةف ،٨٦ ال١ؾب /لك٭٥املرصم  كد٧ٕؽ  ،كا٤ٛ٘٣ح ،ٔك
ؽـ اال٬ذ٧ةـ، ٦ٓ أ٫٩ ٬ٮ ٩ٛك٫ ٦سةؿ لإل٧٬ةؿ يف ٫٤٧ٔ ،اإلٚكةد  ؛ٔك

 ث٧ٮصت كزيٞح رق٧يح.
ٚإف دةريغ ٦يالدم املؾ٠ٮر يف أكرايق  /ك٨٦ ثةب دأكيؽ ٦ة أٝٮؿ

ل٥  -رمح٫ ا-ألف الٮال  الؿق٧يح ٦ذأػؿ ٨ٔ كٝخ كالديت احلٞيٌف؛
٪ؽ٦ة أػربت النيغ حم٧ؽ مىُىف  يل٨ ي٭ذ٥ٌ  ثذ٤ٟ األمٮر، ٔك

ٌن  ة دةريغ ٦يالدم املؾ٠ٮر يف األكراؽ اجلجةيل ثؾلٟ ٝةؿ يل/ كأ٩ة أي
ث٢ زادين أ٫٩ ٦٪ؾ أيةـ  ٩ٛك٫؛ ٤كجت؛ لالؿق٧يح ٦ذأػؿ ٨ٔ احلٞيٌف

كرٝح رق٧يح ٨٦ أظؽ املاكدت  القذؼؿاجق١٪ؽريح اكف يف اإل
 ؛ٚضةءت امؿأة ٣تكذؼؿج نكؼذني ٨٦ م٭ةدة ٦يالد٬ة ١ٮ٦يح،احل

ٚةقذؼؿج هلة املٮّٙ نكؼذني ٨٦ م٭ةدة كٚةد٭ة، كبٕؽ أف ػؿصخ 
 «!!!ا٩خ مٮدين»؛ اعدت مرسٔح كٝة٣خ ل٧٤ٮّٙ/ املؿأة ٨٦ امل١ذت
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ٚٞؽ اكف يل ز٦ي٢ يف أظؽ  ،ك٬ؾا يشء ال َذه ث٧رص ٍٚٞ
٨ٔ  -ذات يٮـ-ىعيح ثةمل١٤٧ح ا٣ٕؿبيح الكٕٮديح، قأتل٫ الٮظؽات ال

٧ؿم يف أكرايق اثلجٮديح ٔك ،٧ٔؿم احلٞيٌف مخكٮف ق٪ح /ٚٞةؿ ،٧ٔؿق
ٙ يف ّر ٮى ٤ٞٚخ هل/ ل٥ ٬ؾا؟  ٚٞةؿ/ أل٩٪ة ٠٪ة حنذةج أف ٩ي  قذٮف ق٪ح؛

ي  ،الٮّةاٙ احل١ٮ٦يح ؛ ١ٚ٪ة ٩ج٤ٖ ٦ٕني ط ٚي٭ة ث٤ٮغ ق٨ٌ نرتى ا٣يت ي
  لٮاٝٓ.الؼ ا٨ٔ أ٧ٔةر٩ة خب

 ،ة يف يٮـ ٦ٓ رص٢كأػربين أظؽ َاليب ٨٦ امل٘ؿب أ٫٩ اكف صةلكن 
أكرا٫ٝ اثلجٮديح املأػٮذة ٨٦ الكضالت احل١ٮ٦يح دٛيؽ أف ٧ٔؿق 

ة كٕٝخ أز٪ةء االظذالؿ ا٣ٛؿنِس أظؽازن  ٌٞه ؛ ل١٪٫ اكف يةقذٮف اع٦ن 
٦٪ؾ أكرث ٨٦ ز٧ة٩ني اع٦ة، كأ٫٩ مة٬ؽ ٠ؾا كًلؾا، كظرض  ،ل٧٤٘ؿب

 ثلسري. ٠ؾا كًلؾا، ممة يٛيؽ أف ٧ٔؿق أكرث ممة ٬ٮ ٦سجخ يف أكرا٫ٝ
اجلة٦ٕح اإلقال٦يح أف هل٥ زمالء ٨٦ ػربين ثٕي َالب ٧٠ة أ

َّشي٨  ،الكؿ األٚؿيٞيح دٛيؽ أكراٝ٭٥ أف أ٧ٔةر٥٬ أ٢ٝ ٨٦ مخكح ٔك
يرسكف لـمالا٭٥ أ ؛ةاع٦ن  ؛ ةف أ٧ٔةر٥٬ ٚٮؽ اثلالزني اع٦ن ل١٪٭٥ ي

 ل١٪٭٥ ي٤ٕٛٮف ذلٟ حلتكىن هل٥ ا٣ٞجٮؿ يف اجلة٦ٕح اإلقال٦يح.
٫ ٤ٔي٫ ال دالـ ٚي٫ احل١ٮ٦ةت، كال ين٪ٓ ىلع ٨٦ يججٌ أمؿ ك٬ؾا 

  ٨ يف احل١ٮ٦ح ٨٦ ثةب إر٬ةث٫.ثأ٫٩ يُٕ
 ث٢ يف املج٤٘ني كال١ذجح كاملٮّٛني. ؛ة يف احل١ٮ٦حٚ٭ؾا ٣حف َٕ٪ن 
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 كيؽ/الكأٝٮؿ ل٤نيغ  
كاملؿاق٤ني كال١ذجح يف دار املعٛٮّةت ٗري ٢٬ د٪١ؿ أف املج٤٘ني 

  ؟٦ٕىٮ٦ني
 أ٥ْٔ ٚةملىيجح دؽرم ٠٪خى  كإف   ٠٪خى ال دؽرم ٚذ٤ٟ مىيجح     ٚإف

  يٞٮؿ ثٕي اجلةس/ ال١ٮ٦جيٮدؿ ال َُئ.
٦ةت ىلع ال١ٮ٦جيٮدؿ َُبٮف، / ٣ل٨ اذلي٨ أدػ٤ٮا امل٤ٕٮك٩ٞٮؿ

 َُبٮف.  -٨٦ ٝج٤٭٥-كاذلي٨ ٠ذجٮا الكضالت 
ح ل٤ؼُإ مؿدني.  ٚةمل٤ٕٮ٦ةت املؽػ٤ح يف ال٧١جيٮدؿ ٦ًٕؿ

  .ثلجٮتٚةمل٤ٕٮ٦ةت يف الكضالت ّ٪يح ا
جٮت أ٩٭ة ٣حكخ ظضح يف االقذؽالؿ؛ ك٣حف ٦ٕىن أ٩٭ة ّ٪يح اثل

، ٠ُٞيع اثلجٮت٫؛ ل٥ يأت ٦ة ٬ٮ أٝٮل ٦٪٭ة يف زجٮدث٢ يكذؽؿ ث٭ة ٦ة 
 .٦٪٭ة أٝٮلأك ّين اثلجٮت اذلم ٬ٮ 

ٔ٪ؽ ٨٦ درس ٥٤ٔ األوٮؿ  ك٬ؾق ا٣ٞٮأؽ ٨٦ املك٧٤ةت
 د٤ٟ ا٤ٕ٣ٮـ.ة ة مل٨ ل٥ يل٨ دارقن ك٣ل٨ حتذةج رشظن  كاملى٤ُط؛

ل١٪٫ ال يٞيض ىلع ٗريق ٨٦ األد٣ح  ْٚين اثلجٮت ظضح ٔ٪ؽ٩ة؛
  ا٣يت يه أٝٮل ٦٪٫. ّ٪يح اثلجٮت

 هل، كدٮزي٫ٞ ،كصٮد احلؽادمكإزجةت ٔجؽ ا ٔجؽ ا٣ْٕي٥ 
ذ٧ةد ىلع ٔؽ إيةق ك٦ؽظ٫ ـ كصٮدق ٧٠ة دؽي أٝٮل ٔ٪ؽ٩ة ٨٦ األ

ػةوح  ؛ٟأ٩خ يف الكضالت؛ ألف دٔٮاؾ يؽػ٢ ٚي٭ة اظذ٧ةؿ ػُب
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٨٦ ص٭ح رق٧يح أ٩ٟ ختُئ أػُةء صٮ٬ؿيح ٤ٔيٟ  أ٩ٟ من٭ٮد
كًلؾلٟ  أذ٪ةؤؾ ث٘ريق؟!؛ ١ٚيٙ يلٮف يف ٠ذةب ا دٕةىل٠سرية 

٧٠ة ٢ٕٚ كالم  ؛يؽػ٢ ٚي٫ اظذ٧ةؿ ٔؽـ ا٬ذ٧ةـ املج٤ٖ ٨ٔ الٮالدة
٧٠ة يف  ؛اكدت الىعح ا دٕةىل، كيؽػ٢ ٚي٫ اظذ٧ةؿ ػُإرمح٫ 

ٌٚةٝىح امل ة كيه أ٦ة٫٦، كيؽػ٢ ؿأة ا٣يت ٠ذت اكدت الىعح أ٩٭ة ٦ذٮ
ري ذلٟ ٨٦ االظذ٧ةالتٚي٫ اظذ٧ةؿ ًيةع الكض٢ أز٪ةء ٫٤ٞ٩  ، ٗك

 املؤزؿة.
؛ قلٍ ثّ (1)واىلةٔؽة دلٔل/ ادلحلو إذا دػيّ االظذٍةل

 االقذؽالل.
ٚأ٩خ  ؛أ٩خ ٗري ذلٟ ٨٦ ُٕٝيح ٦ة يف الكضالت ٚإف رأيخى 

  .كمأ٩ٟ
ػةوح أف ٦٪٭٥ ٨٦  ًل ٦ة دؿاق؛ػاملك٧٤ني ٔ ٢٧لٟ أف حتك٣حف 

٠ٛؤ ٔ٪ؽ٩ة، كأ٨ّ أ٫٩ ثٕؽ   ل٤الكـ يف ٬ؾا، ٚأ٩خ ٗريال يؿاؾ أ٬الن 
قذ١ٮف ٗري ٠ٛؤ ٔ٪ؽ ٠سري ٨٦  ؛٦ٕؿٚح املك٧٤ني ِبةلٟ الؿديبح

 املك٧٤ني. 
  

                                                 

 املٞىٮد ث٫ االظذ٧ةؿ املؤزؿ. (1)
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 ؛اىيت دبني دٓةفخ االٔذٍةد ىلع الكضالت اتللؿيؿاتثٕي  زةًُية/ 
  /يف ٌلةثو مٓةدة اثللةت

 .(1)ج١حكيه مٮصٮدة ىلع الن
املؽيؿ ا٣ٕةـ الكةثٜ )ركزاحلٮقٙ( ٦ٓ دلؽم زيك،  (2)٬ؾا ظٮار

                                                 

 ا٩ْؿ ٬ؾق الؿكاثٍ/ (1)
 /رظ٤ح ابلعر ٨ٔ اذلات يف دار املعٛٮّةت

 http://www.masress.com/rosadaily/53522. 
 املؽيؿ الكةثٜ ملي١ؿكٚي٥٤ دار املعٛٮّةت/ ثية٩ةت مٮاَ٪ني يف دكرة امليةة/

 http://www.masress.com/rasodaily/53521 
 َ٪ُة/ ًيةع اْلؼ الٮزةاٜ؛ حلْٛ٭ة ثُؿيٞح ٔنٮاايح/

http://elsaba7.com/NewsDtl.aspx?id=28288 

 ٤ُ٦ٮب ٢ٞ٩ دجٕيح دار املعٛٮّةت ا٧ٕ٣ٮ٦يح إيل دار ال١ذت كالٮزةاٜ ٚٮرنا/
 http://www.masress.com/rosaweekly/107865  

/  قةُٝٮ ا٣ٞيؽ يؿيؽكف ظالًّ
 http://www.ahram.org.eg/archive/2006/3/3/inve2.htm 

مى٤عح األظٮاؿ املؽ٩يح/ ذ٬ت القذؼؿاج ثُةٝح الؿ٥ٝ ا٣ٞٮَل ٚة٠تنٙ أ٫٩ 
 امؿأة!

http://www.ahram.org.eg/archive/2004/12/9/inve1.htm 
ثةجله، ك٣حف يل ٚي٫ إال ا٣ٕ٪ةكي٨؛ لدلال٣ح ىلع  كقي١ٮف اجل٢ٞ ٨٦ ٬ؾق املٮاٝٓ

 . النة٬ؽ املؿاد ٨٦ اجله
، كٝؽ ظؾٚخ ( اْليت7ك٬ٮ إىل ٩٭ةيح ٔ٪ٮاف )ـ،  2212/ 4/ 6كٝؽ نَّشد٫ يف/  (2)

 قؤاالن كصٮاث٫؛ ٣ٕؽـ د٤ٕٞ٭٧ة ثجعس٪ة.

http://www.masress.com/rosadaily/53522
http://www.masress.com/rasodaily/53521
http://elsaba7.com/NewsDtl.aspx?id=28288
http://elsaba7.com/NewsDtl.aspx?id=28288
http://www.masress.com/rosaweekly/107865
http://www.ahram.org.eg/archive/2006/3/3/inve2.htm
http://www.ahram.org.eg/archive/2004/12/9/inve1.htm
http://www.ahram.org.eg/archive/2004/12/9/inve1.htm
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، كاملَّشؼ ا٣ٕةـ ملَّشكع ٢ٞ٩ (1)جل٭ةز املي١ؿكٚي٥٤ ثؽار املعٛٮّةت
 / ابلية٩ةت

ٔاردة إىل دار املعفّٔةت -6 بكجت مٓةدات  اغىت املنةلك ال
ٔدة ٌَ  ٔفةة املفل  / الكضو املؽيندار املعفّٔةت، أو قضالت ال

 ٦ة أثؿز املنةُك ا٣يت دؿد إىل دار املعٛٮّةت؟* 
اغبلنة ٦ة دلٮف يف ظةالت الٮٚةة ا٣يت يذ٥ إزجةد٭ة يف قضالت  -

الكض٢ املؽين، أك دار املعٛٮّةت ا٧ٕ٣ٮ٦يح، كل٥ يذ٥ تكضي٤٭ة ىلع 
احلةقت اْليل ث٧ى٤عح األظٮاؿ املؽ٩يح؛ ل١ٮ٩٭ة ٦ٛٞٮدة أك ٗري 

 لىةظت النأف الؿاٗت يف احلىٮؿ ىلع٦ذٮاصؽة، كب٭ة منةُك 
٨ األقجةب؛ ٨٦ أص٢ دٞؽي٧٭ة م٭ةدة ٝيؽ كٚةة؛ ألم قجت ٦

ل٧٤عةك٥، أك لرصؼ مكذعٞةت، ظير يذٕؾر احلىٮؿ ٤ٔي٭ة ٨٦ 
  بةتلةيل يٌيٓ ظ٫ٞ يف ظة٣ح الٮٚةة.أم ص٭ح يف الك٣ح، ك

٧٠ة دٮصؽ ظةالت تنةث٫ ثة٣جكجح تل٪ٛيؾ األظاكـ؛ ٚيذ٥ الؿصٮع 
، أك أك املٮا٩ئ ،إىل ثةيق ابلية٩ةت يف ثٕي املاكدت؛ ٦س٢ اجلٮازات

 ظ٢. ح اجل٪ةايح؛ ل٤ذٮو٢ إىلاألد٣
 /ًيةع الهسري ٌَ ابليةُةت؛ ُتيضح األػُةء يف ُليٓة -2
 ك٦ة أكرث املعةْٚةت ا٣يت دؿدٛٓ ث٭ة نكجح قةُٰٝ ا٣ٞيؽ؟* 

                                                 

ـ، ك٨٦ ذلٟ  1962ك٬ؾق الار يه املىؽر اذلم يٕذ٧ؽ ٤ٔي٫ ٚي٧ة ٝج٢ ق٪ح/  (1)
ري٧٬ة. جؽ ا ٔجؽ ا٣ْٕي٥، ٗك  احلؽادم، ٔك
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يف الىٕيؽ ػةوح/ ث٧عةْٚةت قٮ٬ةج كٝ٪ة كاألٝرص، ٚأ٤ٗت  - 
املٮاَ٪ني اذلي٨ يأدٮف إىل دار املعٛٮّةت ٨٦ ٬ؾق املعةْٚةت، ظير 

ت ٨٦ اجل٧ة٬ري يٮ٦يًّة، يجعسٮف ٨ٔ إزجةت ٬ٮيذ٭٥، أك َيرض ٦بة
 ٦يالد٥٬.

ك٣ل٨ ال دٮصؽ إظىةايةت رق٧يح كدٝيٞح ظٮؿ نكجح قةُٰٝ 
ػةوح ٦ٓ  ؛٧٠ة أف ٬٪ةؾ وٕٮبح يف ظرص ذلٟ ،ا٣ٞيؽ ثةملعةْٚةت

 . ٩تيضح أػُةء يف ٤ٞ٩٭ة ؛ًيةع ال١سري ٨٦ ابلية٩ةت
 وابلؽروم/الكضالت حمفّٔح يف دورات امليةه!  -4

ٓ يف  ،ثةإلًةٚح ٣ٕؽـ اال٬ذ٧ةـ ِبِٛ الكضالت ظير دًٮ
  .كابلؽركـ !٦س٢ دكرات امليةق ؛أ٦ةك٨ ٗري ٦٪ةقجح

ٔد ثٓة ىغري مؤْيني/  -3  الكضالت ٌٕٓ
 كإق٪ةد ٔ٭ؽد٭ة ألمؼةص ٗري مؤ٤٬ني.

 !ًٍٔؽا رُ ؽَ ْٓ دفةدؿ ابليةُةت تُ ثٕي  -5
ا! الٚةدؿ ثإ٬ؽار يٞٮمٮف اذلي٨ الٌٕيٛح، اجلٛٮس كأوعةب ٧ٍؽن  عى

ٔاقيت/ إىل الكضالت ٌَ ابليةُةت ُلو يف صكيٍح أػُةء -1  احل
٦ة ٬ٮ دكرًل٥ يف ٤٧ٔيح ظِٛ كاقرتصةع ابلية٩ةت، ك٦ةذا د٥ٌ يف * 

 مَّشكع الؿ٥ٝ ا٣ٞٮَل؟
مَّشكع الؿ٥ٝ ا٣ٞٮَل، اذلم ٝة٦خ ث٫ مى٤عح األظٮاؿ املؽ٩يح  -

أذ٧ؽ ىلع الٚةدؿ املعٛٮّح ثؽار املعٛٮّةت ا٧ٕ٣ٮ٦يح؛ ل١ٮ٩٭ة 
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اجل٭ح الٮظيؽة جب٧٭ٮريح مرص ا٣ٕؿبيح ا٣يت لي٭ة أق٤ٮب صيؽ يف 
احلِٛ كاالقرتصةع ل٤ٕ٧٤ٮ٦ح، كًلؾلٟ أ٦ةك٨ ظِٛ الار ابلٕيؽة 

يح ا٣يت دٕؿض األكراؽ ل٤ذ٤ٙ؛ ٚاكف ٨ٔ الؿَٮبح كاألظٮاؿ اجلٮ
ذ٧ةد األكرب ىلع الٚةدؿ، كد٥ٌ ٢ٞ٩ ٬ؾق ابلية٩ةت ىلع احلةقت ٨٦  األ
٧ةؿ، دذ٧س٢  كاٝٓ الٚةدؿ؛ إال أ٫٩ كٕٝخ أػُةء صكي٧ح يف ٬ؾق اأٔل
يف ٢ٞ٩ األق٧ةء أك دةريغ امليالد أك الٮٚةة ثةخلُأ؛ ممة يٕؿض وةظت 

 ؽ٩يح.النأف ملنةُك ٦ٓ مى٤عح األظٮاؿ امل
كؿى اكميح قةكُح اىليؽ! بكجت اجللو اخلةَئ ٌَ دار  -7

 /املعفّٔةت؛ ىٕؽم ػربة املّٔفني
أز٪ةء إرشاٟٚ ىلع مَّشكع ٢ٞ٩ ابلية٩ةت ثؽار املعٛٮّةت، ٢٬ * 

 ّ٭ؿت ٝؿل قةُٝح ٝيؽ؟
ثة٢ٕٛ٣ ٬ؾا ظؽث؛ ٩تيضح اجل٢ٞ اخلةَئ ل٤جية٩ةت ٨٦ دار  -

ثٕٞٮد ٣حكخ هل٥  املعٛٮّةت، كذلٟ بكجت االقذٕة٩ح ث٧ٮّٛني
ػربة، كل٥ يذ٥ اتلججي٫ ٤ٔي٭٥ خبُٮرة كأ٧٬يح ا٢٧ٕ٣ اذلم يٞٮمٮف ث٫، 

قةُٝح ٝيؽ ثأك٤٧٭ة،  -كػةوح ثةلىٕيؽ-٧٠ة أف ٬٪ةؾ ٝؿل ٔؽيؽة 
ك٬٪ةؾ ص٭ٮد ٨٦ ٝج٢ كزيؿة األرسة كالكاكف يف ٬ؾا النأف، كٝؽ د٥ 

٨ اال٩ذ٭ةء ٨٦ أكؿ ٝؿيح تكُل )الؿيٞح(، دةثٕح ل٤جؽرمني، ػةحلح ٦
 قةُٰٝ ا٣ٞيؽ، كقحذ٥ ذلٟ ثإُٔةء املٮاَ٪ني رق٥ ابلُةٝح ثةملضةف.

ٔاايح؛ ممة أدى إىل إوةثح  -9 الكضالت حتفِ ثُؿيلح ٔن
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 ٌٍْٕٓة ثةتليف والٌيةع/ 
 /حلْٛ٭ة ثُؿيٞح ٔنٮاايح ؛ًيةع آالؼ الٮزةاَٜ٪ُة/ 

٧ًٌخ  ،ًةع مكذٞج٢ ا٣ٕؽيؽ ٨٦ املٮاَ٪ني يف ٗؿؼ ٦ذ٭ةل١ح
٩تيضح  ؛ا٣يت أويت ٧ْٕ٦٭ة ثةتل٤ٙ كالٌيةع ،ماليني الٮزةاٜ

املٕؿكٚح  ،اإل٧٬ةؿ يف َؿيٞح ظْٛ٭ة يف دار املعٛٮّةت ا٣ٞؽي٧ح
 ثةلٚرت ػة٩ح ث٧عةْٚح ا٣٘ؿبيح.

ار ىلع د الؼ ٨٦ مٮاَين ٔؽة حمةْٚةت يٮ٦ينةيرتدد اْل
املذ٧س٢ يف مكت٪ؽات  ،٨ٔ املض٭ٮؿ املعٛٮّةت، يف رظ٤ح ٔؾاب ِبسنة

يذ٥ اقذؼؿاص٭ة ثٞؿار ٨٦ املعةك٥ املؼذىح  ،خته اعاالد٭٥
 كبٕي اجل٭ةت املٕ٪يح.

ك٦س٤٭ة ٨٦ كزةاٜ  ،د٥ٌ الار َّٔشات اْلالؼ ٨٦ كزةاٜ الـكاج
إوؽار ثٌٕ٭ة إىل ٦٪ذىٙ اثلالزح٪يةت ٨٦  دٕٮد دٮاريغ  ،ا٣ُالؽ

 ،ا٣ٞؿف املةيض، يذ٥ ظْٛ٭ة ثُؿيٞح ثؽاايح يف ثؽركـ ٦ذ٭ةلٟ
٨ ا٧ٞ٣ة٦ح، حتةرصق أكٮاـ ٦ ،٪ح َ٪ُةث٧ع٧١ح ا٣ٌٞةء اإلدارم ث٧ؽي

يح، كصؽت ٨ٔ إوةثح املجىن ثُٛط مـ٨٦ مليةق الرصؼ الى ٌٚالن 
ٕنة  هلة ٚي٫. احلَّشات كا٣ٛرئاف مؿد

 /يكرث يف الكضالت اخلُأ يف أقٍةء اآلثةء واألصؽاد -67
٥ْٕ٦ الٮزةاٜ امل٤ُٮب اقذؼؿاص٭ة يلٮف ث٘ؿض د٘يري أك 

ض٤خ ثُؿيٜ اتل دىعيط أق٧ةء اْلثةء كاألصؽاد، أك ٮاريغ ا٣يت قي
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يف ثُةٝةت الؿ٥ٝ ا٣ٞٮَل، يكىع ابلٕي تلىعيع٭ة ٨٦ أص٢  اخلُإ
أك اقذؼؿاج صٮاز قٛؿ، كابلٕي  ،احلىٮؿ ىلع كّيٛح ظ١ٮ٦يح

 اْلػؿ يكىع إلزجةت ظٞٮ٫ٝ يف املرياث.
ملٮاَين ُك  ؛كد٥ٌ دار املعٛٮّةت ثُ٪ُة كزةاٜ الـكاج كا٣ُالؽ

ٚيح كًلٛؿ النيغ، إذ َيى٢ املٮا٨َ ىلع ٨٦ حمةْٚةت ا٣٘ؿبيح كامل٪ٮ
ٝؿار ٨٦ املع٧١ح املؼذىح ثذىعيط أك د٘يري اق٥، كبٕؽ حتؽيؽ 

يذٞؽـ إىل املٮّٙ  ؛كقؽاد٬ة ث٧ع٧١ح َ٪ُة اللكيح ،الؿقٮـ املٞؿرة
 كدجؽأ رظ٤ح ابلعر ٨ٔ املض٭ٮؿ. ،املؼذه ثؽار املعٛٮّةت

 الكضالت كؽ يكذٔىل ٔييٓة غري وةظجٓة/ -11
ا٤ُ٣جةت املٞؽ٦ح مٮّيف دار املعٛٮّةت  ينةرؾ أوعةب

اابلعر ٨ٔ املكت٪ؽات امل٤ُٮبح لٮصٮد  ؛ ثةملؼة٣ٛح ل٤ٞة٩ٮف، ٩ْؿن
ؽ االَالع ٤ٔي٭ة ٗري وةظت النأف، آالؼ الٮزةاٜ ا٣يت ال َيٜ ألظ

إىل أ٫٩ ي٧ل٨ ل٤جٕي أف يكذٮيل ىلع مكت٪ؽات خته  إًةٚح
دجةط د٤ٟ الر ؛كدٕٮؽ مكذٞج٤٭٥ ،دٌيٓ ٦ٕ٭ة ظٞٮؽ ٦ةديح ،آػؿي٨

  الٮزةاٜ ثإ٩٭ةء إصؿاءات مىرييح.

فيفؿَٔن  ؛املغٌٔب ٔييًٓاملّٔفٔن الكضالت يٍٕو فيٓة  -62
 يف ٍٔيًٓ/

اًُؿ مٮّٛٮ دار املعٛٮّةت إىل الك٧ةح ل٧٤ٮاَ٪ني ثةبلعر 
بكجت ا٣ٕضـ يف ٔؽد  ؛يف أكٮاـ ٨٦ املكت٪ؽات ،٨ٔ أكراٝ٭٥
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ق٪ؽ مل٧ْٕ٭٥ ا٣ 
ي
٢٧ٕ ث٭ؾا املاكف ٠٪ٮع ٨٦ ا٣ٕٞةب، املٮّٛني اذلي٨ أ

ف دار املعٛٮّةت دتجٓ ٤ٔي٭٥، إذ إأك ٣ٌ٘ت ثٕي ٝيةدات ا٢٧ٕ٣ 
 كزارة ا٣ٕؽؿ.

 الكضالت دٌيٓ وزةاق الـواج/ -64
٫٩ ٝةؿ/ أل -٦٭٪ؽس ٨٦ مٮاَين كٛؿ النيغ- حم٧ؽ مىُىف

 ؛٨ٔ كزيٞح زكاج كالق ة اخلةمكح ِبسنةظرض إىل دار املعٛٮّةت ل٧٤ؿ
 غ زكاج كالي٫، كل٥ َية٫ٛ٣ احلِ يف ا٣ٕسٮر ىلع الٮزيٞح.تلىعيط دةري

أ٫٩ ل٥ يٕرث  -٦ؽرس ٨٦ مٮاَين ا٣٘ؿبيح- ثح٪٧ة ٝةؿ ػةل ٦ؽ٠ٮر
٥ منةرًلذ٫ املٮّٙ املؼذه ٤٧ٔيح  ؛ىلع كزيٞح َالؽ كالي٫ ٗر

ينٕؿ ثةال٧َب٪ةف؛  ل١٪٫ ، يف أكٮاـ ٨٦ املكت٪ؽات؛ابلعر النةٝح
ثةبلية٩ةت امل٤ُٮبح ٨٦ دار أل٫٩ ي٧ل٨ احلىٮؿ ىلع إٚةدة 

 ث٪ةءن ىلع الىٮرة الٌٮايح املٕذ٧ؽة ٨٦ املع٧١ح. ؛املعٛٮّةت
 الكضالت ٌٕؿًح ليذيف/ -63

٣ني أكرث ٨٦ مؿة ثإجيةد ؽ مٮّٛٮ الار أ٩٭٥ َةبلٮا املكؤكٚي٧ة أك
ةك٣ح ظْٛ٭ة كحم ،ظ٢ إل٩ٞةذ د٤ٟ الٮزةاٜ ٨٦ الٌيةع كاتل٤ٙ

إال  ؛بنلك يك٭٢ ٫ٕ٦ إ٩٭ةء ٤َجةت املاليني ٨٦ املٮاَ٪ني إل١رتك٩ينة،
ٮد الٮا٬يح ا٣يت  ،أف اقذ٘ةزةد٭٥ ثةءت ثة٣ٛن٢ يف ٢ّ ا٣ٕؽيؽ ٨٦ الٔٮ

  .د٤ٞٮ٬ة
ويجخ ثةالكضالت  -65

ُ
ى لٌيةع آالف اذلي أدّ  ،ىٕجرأ
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 ! ودٍـيق وديف ٌٍْٕٓة!الٔزةاق
 ؛ك٩ٛف املٮٝٙ ظؽث ٔ٪ؽ٦ة َةبلٮا ثـيةدة ٔؽد املٮّٛني

ؽـ الك٧ةح هل٥ ثة٣ٕجر  ،ةك٩ذ٭٥ يف إ٩٭ةء ٤َجةت املٮاَ٪نيملٕ ٔك
ثٮزةاٜ ال ٔالٝح هل٥ ث٭ة، األمؿ اذلم أدل إىل ًيةع اْلالؼ ٨٦ 

 .كد٧ـيٜ كد٤ٙ ٧ْٕ٦٭ة ،يف ٢ّ ابلعر ا٣ٕنٮايئ ،الٮزةاٜ
 /ئٌيًّة الكضالت دذٌٍَ أػُةء يف األقٍةء دٕؽ ثةملبةت -16

يأيت املبةت ٨٦ ُك أحنةء مرص  ؛كأ٦ةـ دار املعٛٮّةت ثة٤ٞ٣ٕح
أك  ،ة، جي٧ٕ٭٥ ٬ؽؼ كاظؽ ٬ٮ دىعيط أػُةء يف أق٧ةا٭٥يٮ٦يًّ 

  ، أك آثةا٭٥ كأ٦٭ةد٭٥.أق٧ةء أصؽاد٥٬
  .ا ٦٪٭٥اتلٞخ ٔؽدن « ركزحلٮقٙ»

 ٧ٚةذا ٝةلٮا؟
ا٣ٕال اذلم صةء ٨٦  داػ٢ دار املعٛٮّةت ٝةث٤٪ة حم٧ؽ أثٮ

٩ةت اق٥ صؽد٫ ثجُةٝح تلىعيط ثية ؛لار املعٛٮّةت امل٪ية حمةْٚح
 ٔ٪ؽ دٞكي٥ ٦رياز٭ة اذلم َيذةج إىلالؿ٥ٝ ا٣ٞٮَل، ظير ٚٮرل 

ثٕي املكت٪ؽات الؿق٧يح ثٮصٮد ػُإ يف االق٥ اثلة٣ر هلة،  اقذؼؿاج
٪ؽ٦ة ذ٬ت ل٤كض٢ املؽين إلاعدة اتلىعيط كاقذؼؿاج ثُةٝح  ٔك

كل٥  ،املؽكف ٨٦ ٝج٢ ؿم ٚٮرل ثأ٫٩ ال دٮصؽ ثية٩ةت أػؿل قٮلأػ
كػٮض  ،اذل٬ةب لار املعٛٮّةت ٤ح أػؿل قٮلجيؽ كقي

 .ػُٮة ظيت يذ٧ل٨ ٨٦ دىعيط االق٥ 12اإلصؿاءات ا٣ٕةديح، كيه 
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 ،ة َٮيالن حم٧ؽ يؤًلؽ أف ٬ؾق اإلصؿاءات وٕجح كتكذ٘ؿؽ كٝذن  
  .ل٤ٞة٬ؿة أكرث ٨٦ مؿة امل٪ية كاًُؿ ل٤عٌٮر ٨٦

فٍة ثةلم  ؛الكضالت دتكجت يف ًيةع مٓةدات وفةة ظؽيسح -76
 ؟!ثةىلؽيٍح

 اذلم ٝؽـ ٨٦ ا ثة٣جكجح مليالد ٚذيح،ك٨٣ ختذ٤ٙ املنلكح ٠سرين 
ط أ٫٩ يرتَ٪ُة،  دار  دد ىلعيف ابلعر ٨ٔ م٭ةدة كٚةة كالد٫، أًك

كل٥  ،كِبر يف دميٓ قضالت الٮٚيةت ،املعٛٮّةت ٦٪ؾ زالزح م٭ٮر
  ج.٬ؾا املكذؼؿى  يٕؿؼ ٠يٙ َيى٢ ىلع جيؽ٬ة ظيت اْلف، كال

 !الكضالت حتٔل املكيً إىل مكييح -86
 ،اي٢٧ٕ جنةرن  (،ةاع٦ن  52) قٮ٬ةج ظكةـ حم٧ؽ ٚةركؽ ٨٦ حمةْٚح

٦ؽكف ث٭ة يف  ،يٞٮؿ/ ا٠تنٛخ ٔ٪ؽ٦ة ٧ٝخ ثةقذؼؿاج م٭ةدة ٦يالد
؛ دار املعٛٮّةت ة٩ح أين مكييح، كل٥ أصؽ أ٦ةَل قٮلػة٩ح الي

ك٣ل٨ لألقٙ كصؽت أف ذلٟ ٦ؽكف ثة٢ٕٛ٣ ألٝٮـ ثذىعيط ذلٟ؛ 
وٮرة ٨٦ م٭ةدة  ة إىلأ٫٩ َيذةج ظةحلن  ة إىلالٚذن  ،ثةلكضالت املعٛٮّح

ٌن   . ةامليالد، كا٣يت ل٥ جيؽ٬ة أي
 ؛كل٥ يل٨ يل اظذيةج لألكراؽ ،كيٌيٙ/ أ٢٧ٔ جنةر مك٤ط

اذلم َيذةج  أِبر ٨ٔ ٦ٕةش، كٚٮصبخ ث٭ؾا اخلُإ، كل١ين اْلف
  .إلصؿاءات َٮي٤ح ك٦ٕٞؽة تلىعيع٫

 ًةع ٌِٓة الهسري، وأقجةب الٌيةع/ الٔزةاق -69
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ٕةىن؛ ثةمة رص٢ دك٣ح ث٧ة حت٫٤٧ ٬ؾق اللك٧ح ٨٦ ٦ اكف حم٧ؽ لع
ة ة ػةوًّ ا٣رتاث الٮزةاًف لدلك٣ح  ِبِٛ ٦ة دجًف ٨٦ ذلا كٌص٫ ا٬ذ٧ة٦ن

أك ٦ة او٤ُط ىلع  ،ٚاكف إننةء دار املعٛٮّةت ا٧ٕ٣ٮ٦يح املرصيح؛
ة داػ٢ ة ظىي٪ن كاػذةر ذللٟ ماك٩ن  (الٚرت ػة٩حػ)تك٧يذ٭ة آ٩ؾاؾ ث

كب٧٪أل ٨ٔ أيؽل  ،دلٮف ىف ٦أ٨٦ ٨٦ احلؿيٜ ؛ يك٤ٕٝح اجلج٢
 ال٤ىٮص.

 ؛ ٣ل٨ اكف ل٤ـ٦ةف رأم آػؿ؛ثةمة حم٧ؽ لع٬ؾا ٦ة أرادق 
عٛٮظ ىف دار املعٛٮّةت امل ،ٚٛٞؽت مرص ال١سري ٨٦ دؿاز٭ة الٮزةاًف

ك أقةحلت أ ،كقٮء احلِٛ ،٩تيضح ل٤ذ٤ٙ /٣ٕؽة أقجةب ا٧ٕ٣ٮ٦يح؛
؛ اكبليٓ ٠ٮرؽ دمػخ، أك الكػػػؿٝح ٨ د٤ٟ الٮزةاٜػػاالقذ٘٪ةء ٔ

ح كراِبح ل٤ٮزةاٜ املرصيحك٦ة  ٣حف ىف  ،كراء٬ة ٨٦ جتةرة ٗري مَّشٔك
 .ث٢ ىف ا٣ٕةل٥ لك٫ ؛مرص كظكت

ق وُتْفَلؽ -27 ـّ  /الكضالت ثؽار املعفّٔةت دذيف ودذٍ
  ا٣ٞيؽقةُٝٮ   / حمؿكمٮف ٨٦ ا٣ٕالج كاملٕةش كٚؿص ا٢٧ٕ٣

  / يؿيؽكف ظالًّ 
 يٕة٩ٮف ٨٦ ٔؽـ احلىٮؿ ىلع ةظٮايل قجٕح ماليني مٮا٨َ دٞؿيجن 

٦ٕةش أك ٔالج قٮاء د٤ٕي٥ أك  ؛ أم مكةٔؽة ٨٦ أم ص٭ح يف الك٣ح
كلٮ يف ا٣ُٞةع   ، أم ُٝةع أك ظىت ٚؿوح ٢٧ٔ لل  ، ىلع ٩ٛٞح الك٣ح

 . قةُٝٮ ٝيؽكالكجت أ٩٭٥   ، ٠أ٩٭٥ أوجعٮا يف ٔؽاد املٮيت  ، اخلةص
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ةين٢٘ ٚإف ٦ ؛اعدة ا٣ٞيؽبٕيؽا ٨ٔ ا٣ٛؿؽ ثني قٞٮط ا٣ٞيؽ كإك  
ذيةد اجل٭ةت   ؛ املٮا٨َ يلٮف ٬ٮ احلىٮؿ ىلع ثُةٝح الؿ٥ٝ ا٣ٞٮَل أل

ل١٪٫ ٔ٪ؽ٦ة يذٞؽـ   ، أك تل٤ٙ ابلُةٝح الٮرٝيح؛احل١ٮ٦يح ٤َج٭ة
 ٞٮَل يٛةصأ ثأف اق٫٧ ٗري مكض٢ ىلعالقذؼؿاج ثُةٝح الؿ٥ٝ ا٣

ْليل ثٞةٔؽة ابلية٩ةت ا٣يت أننأد٭ة مى٤عح األظٮاؿ احلةقت ا
  . املؽ٩يح

دػةؿ ثية٩ةد٫ لع ال ؛ك٬٪ة يُة٣ت املٮا٨َ ثذٞؽي٥ م٭ةدة ٦يالد
٪ؽ٦ة يذٞؽـ   ، ٥ اقذؼؿاج ثُةٝح الؿ٥ٝ ا٣ٞٮَلك٨٦ زى  ، احلةقت اْليل ٔك

أٝكةـ الكض٢ املؽين  )  القذؼؿاج م٭ةدة امليالد ٨٦ اجل٭ح املؼذىح
  ك دار املعٛٮّةتكماكدت الىعح أ  (1962 / ثٕؽ اعـ ملٮاحلؽ ٦ة

أك  ،يٛةصأ ثأف اق٫٧ ٗري ٦ٞيؽ ثةلٚةدؿ  (1962 / ٝج٢ اعـ ملٮاحلؽ ٦ة )
 .  ـؽ أك ا٣ٛٞؽأف الٚرت ٝؽ دٕؿض ل٤ذ٤ٙ أك اتل٧

   . يٞٮـ ثةقذؼؿاج اصؿاءات قةٍٝ ا٣ٞيؽ كيف احلة٣ح األكىل/
  . اعدة ا٣ٞيؽإ / يٞٮـ ثةختةذ اصؿاءاتكيف احلة٣ح اثلة٩يح

 /الكضالت دٍيخ األظيةء -26
م٤يٮف   42  أكؽت أظؽث إظىةايةت مى٤عح األظٮاؿ املؽ٩يح أف

  26  ك٨٦ ثح٪٭٥  ، مٮا٨َ ٨٦ ظٞ٭٥ اقذؼؿاج ثُةٝح الؿ٥ٝ ا٣ٞٮَل
  14  ثح٪٧ة ٦ةزاؿ حنٮ  ، أ٣ٙ مٮا٨َ اقذؼؿصٮ٬ة ثة٢ٕٛ٣  222 ة كم٤يٮ٩ن 
كذلٟ ثةٔذجةر أف ٔؽد قاكف  ،ا٩ذْةر٬ةأ٣ٙ مٮا٨َ يف   322 ة كم٤يٮ٩ن 
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ظىةء اذلم ، ظكت أرٝةـ مؿًلـ اتلٕجبح كاإلم٤يٮف نك٧ح  72  مرص
ا٣ٞة٩ٮ٩يح القذؼؿاج  م٤يٮف مٮا٨َ ل٥ يج٤٘ٮا الك٨ٌ   32  أذرب أف

   . ابلُةٝح
٥ أف املى٤عح تكذٕؽ إل٩٭ةء اتلٕةم٢ ثةملكت٪ؽات الٮرٝيح  كبٗؿ

ٚإ٫٩ ٦ةزاؿ  ؛اـ دٞ٪يةت ظؽيسحثةقذؼؽ  2226  ا٣ٞؽي٧ح ٦ٓ ٤ُ٦ٓ اعـ
  . ٬٪ةؾ ػيٍ اغمي يف دٕةم٢ املٮا٨َ كإصؿاءات املى٤عح

كاملٮاَ٪ٮف ال يل٤ٮف ٨٦  ، املٮّٛٮف اليذٮٝٛٮف ٨ٔ ا٢٧ٕ٣
  . م١ٮا٥٬ الاا٧ح

املى٤عح ٤ٕ٣٪ة ٧٩كٟ  كذ٬ج٪ة إىل  ، ظةكجلة أف ٩ٞرتب ٨٦ احلٞيٞح
   . ث٭ؾا اخليٍ ا٣٘ةمي

رص٢   / اثري ا٣يت مح٤خ ٝىىة ٗؿيجحا٣ُٮابلؽايح اك٩خ ٨٦ أظؽ 
٪ةيةت أوجعخ ٔي٪ةت  ، ىل قيؽةحتٮؿ ٚضأة إ   . ٔك

ٚأػربق املٮّٙ ثأ٫٩  ؛كرص٢ ذ٬ت القذؼؿاج م٭ةدة ٦يالدق
  . ٦ٛةرٝةت مٌع١ح كحمـ٩ح يف آف كاظؽ! ٦ذٮىف

 الكضالت ثٓة أقٍةء ٔؽيؽة مهذٔبح ػُأ/ -22
يذ٧ذ٥ يف  ك٬ٮ ؛حم٧ؽ ٔجؽا٣ٕةؿ اكف يٞٙ يف ظة٣ح دٮدؿ مؽيؽة

ؿؼ مىؽر دٮد  ، ٨٦ ابلدل دم   أ٩ة ز٬ٞخ  / ٬ؽكء ؛  ؿقاٝرتبخ ٦٪٫ أٔل
ٚٞؽ دٞؽ٦خ   ، دايغ الكجٓ دكػةت ٦٪ؾ م٭ؿي٨  / ٝةاالن  ٚعيك يف أىس

كٚٮصبخ  ،القذؼؿاج م٭ةدات ٦يالد أث٪ةيئ اثلالزح ثةجلْةـ اجلؽيؽ
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ةثلح ةدة اثلكػُأ الن٭  ، ثأف م٭ةددني د٧ٌ٪ذة ثية٩ةت ػُأ يف اق٥ األـ 
يف  ،ٚةق٥ األـ قٕةد حم٧ؽ حم٧ٮد ظكني صةد / يف اق٥ ا٢ُٛ٣ ٩ٛك٫

كيف الن٭ةدة اثلة٩يح صةء   ، قٕةد حم٧ش حم٧ٮد ظكني ةدة األكىلالن٭
، أ٦ة اخلُأ يف اق٥ ا٢ُٛ٣ قٕةد حم٧ؽ حم٧ٮد ظكين ثؽال ٨٦ ظكني

٪ؽ٦ة   ، ةدر ٨٦ مةدم أوجط مٚجؽالن  ؛ ٚٞؽ د٥ اقتجؽاؿ االق٥ ٔك
٤َت املٮّٙ إظٌةر الىٮرة األو٤يح  اخلُإ دٞؽ٦خ تلىعيط

يف  ، ك٬ؾق الىٮرة الدٮصؽ قٮللن٭ةدة امليالد املعؿرة خبٍ احلؽ
٥ أ٩ين ٝؽ٦خ   ، لٮف إػؿاص٭ة ٨٦ امل٤ٙ، كرٚي املكؤكاملؽرقح كبٗؿ

 ٨٦ أف كبؽالن  ،وٮرة ًٮايح ٦٪٭ة ٚإف مٮّيف املى٤عح ل٥ يٕرتٚٮا ث٭ة
 ا كيؿاصٓ م٤ٛةد٫ تلىعيط اخلُإ؛يل٤ٙ املٮّٙ ٩ٛك٫ ص٭ؽن 

  ! ٧ٚةذا أ٢ٕٚ؟  ، ًٕين يف ٦أزؽ كمح٤ين املكبٮحلحك
 الاكدت/ ؛ بكجت ػُإ ىُالق زوصذّالكضالت دؽفٓ رصاًل  -24

 /ق٭٢ا٣ُالؽ أ
  ، مح٤ذ٭ة ٝىح قيؽة دؽي ٔ٪ةيةت أ٦ة املٛةرٝح املؽ٬نح ٚٞؽ

٬ٮ رشًلح قيةظيح ألداء ا٧ٕ٣ؿة  ٕٚ٪ؽ٦ة دٞؽـ زكص٭ة ثأكراؽ إىل
ا٠تنٙ أظؽ املٮّٛني أف اق٥ الـكصح يف ٝكي٧ح الـكاج  ؛كزكصذ٫

ة ثح٪٧ة اق٧٭ة يف صٮاز الكٛؿ اذلم د٥ اقذؼؿاص٫ ظؽيسن  ؛٬ٮ ٔ٪ةيةت
أقةيس كٝٓ يف  ت ٬ؾا اتل٘يري يف االق٥ ىلع ػُإكٝؽ دؿدٌ   ، ٬ٮ ٔي٪ةت

ظير د٧خ د٘ؾيح   ، ثية٩ةت الـكصح ث٧ى٤عح األظٮاؿ املؽ٩يح
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ؽا االق٥ اذلم ٭ة األقةقيح ق٤ي٧ح يف ُك يشء ٔال٧١جيٮدؿ ثبية٩ةد
  . ٔي٪ةت حتٮؿ ٨٦ ٔ٪ةيةت إىل

دبني أف األمؿ يٞذيض إصؿاءات َٮي٤ح  كتلىعيط ٬ؾا اخلُإ
٦س٢ م٭ةدة  ؛ك٦ٕٞؽة يف أ٦ةك٨ ٔؽيؽة تلٮظيؽ االق٥ يف ُك أكراٝ٭ة

ككزيٞح  ،كصٮاز الكٛؿ ،كبُةٝح الؿ٥ٝ ا٣ٞٮَل ،كم٭ةدة اتلؼؿج ،امليالد
كٌلف احل٢ األق٭٢ كالرسيٓ ٬ٮ أف يٞٮـ زكج ٔ٪ةيةت   ، الـكاج

 ،ثةق٥ ٔي٪ةت ٥ يٞٮـ ثٕٞؽ ٝؿا٫٩ ٤ٔي٭ة مؿة أػؿلز !ثذ٤ُيٞ٭ة أكالن 
 ؛ليك ي٤عٜ الـكج كالـكصح ثأداء ا٧ٕ٣ؿة !كٝؽ ظؽث ٬ؾا ٕٚالن 

اْلف  ٨ يف حمةك٣ح دىعيط اخلُإ، كظىتيٍ ؿر كل١٪٭٧ة ثٕؽ ذلٟ اع٩ة األمى 
ملضؿد أف  ة ثةالق٥ اخلُإ؛كدٕحل ٔ٪ةيةت رق٧يًّ  ،ل٥ يذ٥ دىعيع٫

ٛن   اق٧٭ة ػُأ ٨٦ الٚةدؿ الٮرٝيح إىلة ثةملى٤عح ٝةـ ث٪٢ٞ مٮّ
  . ػالؿ مَّشكع ٦ي١٪ح ابلية٩ةت اخلةوح ثةملٮاَ٪ني ؛ال٧١جيٮدؿ

23-  ّٔ وديـٌّ ثةىفعه اىُيب  !إىل امؿأة رصاًل ل الكضالت حت
 !فيٓة ذنٔريذّ إلزجةت

ت ٨ٔ املٌع١ح ا٣يت مح٤ذ٭ة ٝىح ٔ٪ةيةل٥ ختذ٤ٙ املٛةرٝةت 
ٕٚ٪ؽ٦ة دٞؽـ القذؼؿاج  ،كقةـ درا٦ة م٭رية مح٤٭ة َة٣ت يؽىع

ٚٮرل  ؛تلٞؽي٧٭ة ٨٧ً أكراؽ ٤ُ٦ٮبح ٦٪٫ ثةجلة٦ٕح ؛م٭ةدة ٦يالد
٥ أف ثُةٝذ٫ يف ػة٩ح اجلٮع  ف ث٭ة أ٩ىث!كِّ ثأف ػة٩ح اجلٮع ٝؽ دي  ثٗؿ

كراؽ د٪ُٜ ثأ٫٩ كَل األ ،كم٭ةداد٫ اتل٤ٕي٧يح ٠ؾلٟ ،دؤًلؽ أ٫٩ ذ٠ؿ
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، كٝج٢ أف يذ٫١٤٧ إظكةس النٟ أويت كقةـ ثىؽ٦ح مؽيؽة  ، ذ٠ؿ 
 ،ذ٠ؿ لكض٢ املؽين تلٕؽي٢ اجلٮع ٨٦ أ٩ىث إىلا دٞؽـ إىل يف رصٮتل٫

٫ أم٢ ثأ٫٩ قحذ٥ ف ث٭ة أ٫٩ ذ٠ؿ كٍلٌ كِّ كأظرض ٫ٕ٦ م٭ةدة ٦يالد دي 
؛ ٣ل٨ أويت كقةـ ثىؽ٦ح أػؿل ٔ٪ؽ٦ة أظةتل٫  اقذؽراؾ األمؿ

٫ إىل املى٤عح كىلع   ! / ذ٠ؿ أـ أ٩ىثراحف وعح املٕةدم تلعؽيؽ ٩ٔٮ
ثح٪٧ة   ، كأكؽ ال١نٙ ا٣ُِب أ٫٩ ذ٠ؿ ،كقةـ ٬ؾق امل٭٧ح مٌي أدل

 . ٝة٣خ املى٤عح أ٩٭ة ال د٤٧ٟ حتٮي٢ اجلٮع إال ثٕؽ ظل٥ ٌٝةيئ
ٔال والىٕةب/ -25  الكضالت مميؤة ثةألْ

ة دٞٮؿ ٧٠ ؛دٚةدؿ أظٮاؿ املٮاَ٪ني م٤يبح ثةأل٬ٮاؿ كالىٕةب
ا٣يت ذاٝخ املؿارة ٔ٪ؽ٦ة ذ٬جخ القذؼؿاج ثُةٝح الؿ٥ٝ  ،٬ٮيؽا
 ،ال٧١جيٮدؿ ثةتلةء املؿبٮَح ، ككصؽت أف اق٧٭ة مكض٢ ىلعا٣ٞٮَل

كاملٮّٙ ٤َت ٦٪٭ة دىعيط االق٥  ،كالىعيط أ٩٭ة ٬ٮيؽا ثةأل٣ٙ
كٌل٩خ  ،ظير يٮصؽ يف حمةْٚح أقٮاف ،٨٦ الكض٢ املؽين اتلةثٕح هل

ذ اك٩خ دذٞؽـ ثأكراٝ٭ة ل٤عىٮؿ ىلع ٚؿوح إ ؛يف ظةصح ٦ةقح ل٤ٮٝخ
  . ٢٧ٔ ٨٦ ػالؿ إٔال٩ةت إظؽل الىعٙ
مال٦ط ٬ٮيؽا ٬ٮ ٩ٛف  االػذ٪ةؽ كالٌيٜ اذلم ارتك٥ ىلع

ٚجٕؽ أف   ، االػذ٪ةؽ كالٌيٜ اذلم ٔربت ٔ٪٫ مال٦ط قيؽة ٔضٮز
ت الٮرٝيح كت٪ؽأؿٚخ أ٫٩ يف ا٣ٛرتة املٞج٤ح قح٪ذيه ا٢٧ٕ٣ ثةمل

كص٭ـت  ،املى٤عح القذؼؿاج ثُةٝح الؿ٥ٝ ا٣ٞٮَل ا٣ٞؽي٧ح صةءت إىل
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٣ل٨ ُك  ؛ُك أكراٝ٭ة ككٝٛخ أ٦ةـ مجةؾ املٮّٛني يف ا٩ذْةر دكر٬ة
ملضؿد أف  ؛يشء دجؽد أ٦ة٦٭ة ثٕؽ أف ٚٮصبخ ثةٔرتاض ٨٦ املٮّٙ

ري كاًعح ا ة صؽيؽن صن ظير ٤َت ٦٪٭ة مكذؼؿى  ،ثُةٝذ٭ة ٦ذ٭ةل١ح ٗك
، ٥٤ٚ دٞةكـ ٬ؾق الكيؽة ؛ ين ث٧عةْٚح امل٪ية اتلةثٕح هلؽ٨٦ الكض٢ امل

؛ إذ إف ظةتل٭ة الىعيح ثُةٝذ٭ة ا٣ٞؽي٧ح كٝؿرت اإلثٞةء ىلع
  . ج صؽيؽمكذؼؿى  التكةٔؽ٬ة ىلع اذل٬ةب إىل امل٪ية ل٤عىٮؿ ىلع

ٔد ثٕي -21  /ميفةت دار املعفّٔةت ٌفل
يف  حم٧ؽ أف مٞيٞذ٫ دٕحل ثبية٩ةت ػُإ ثح٪٧ة يؤًلؽ ٔؽكم

 ،الؿ٥ٝ ا٣ٞٮَل ٨٦ املى٤عح إذ دٞؽ٦خ ل٤عىٮؿ ىلع  ، ة ٦يالد٬ة٭ةدم
ة ٨ٔ كٚٮصبخ يف أز٪ةء إد٧ةـ االصؿاءات ثأف اق٥ األـ خمذ٤ٙ د٧ة٦ن 

٪ؽ٦ة ظةك٣خ دىعيع٫ ٤َت ٦٪٭ة املٮّٙ م٭ةدة  ،االق٥ احلٞيٌف ٔك
ٚأػرب٬ة  ؛كصةءت األـ القذؼؿاج م٭ةدة ٦يالد٬ة  ، ٦يالد األـ

أ٦ة   ،1965 / اعـ َيذِٛ بن٭ةدات امليالد ظىت ٧جيٮدؿاملٮّٙ ثأف ال١
، كدٮص٭خ إىل دار املعٛٮّةت ٝج٢ ذلٟ ٚيذ٥ ظ٫ْٛ ثؽار املعٛٮّةت

؛ ٣ل٨ٌ املكؤك٣ني أػربك٬ة ثأف م٭ةدة ٦يالد لألـ ل٤عىٮؿ ىلع
احلىٮؿ ىلع م٭ةدة ٦يالد األـ؛ كيىٕت  ،ثٕي امل٤ٛةت ٚٞؽت

 ٤َجخ ٦٪٭ة مى٤عح األظٮاؿ املؽ٩يح ا٣يت ٕٚةدت مؿة أػؿل إىل
كبٕؽ منٮار ٔؾاب د٥ أذ٧ةد االق٥ الىعيط   ، م٭ةدة ٦يالد األمٞةء

٣ل٨ املنلكح اجلؽيؽة أ٫٩ كٝٓ   ؛ ، كاقذؼؿاج ثُةٝح الؿ٥ٝ ا٣ٞٮَللألـ



 

 
 اآلفةت األػالكيح واالقذؽالحلح يف نذةب رد احلضش 61

ة٬ؿة  ٨٦ أف يلٮف حم٢ امليالد ثة٣ٞٚجؽالن   ، ػُأ آػؿ يف ا٣ٕ٪ٮاف 
ى  ، أوجط ثة٣ٛيٮـ دكف أم قجت ط وةظجح املنلكح تلىعي ٓى كٍ كل٥ ت

  . كرب٧ة دٕضـ ٨ٔ ظ٤٭ة ؛ ػنيح الػٮؿ يف أػُةء أػؿل،ا٣ٕ٪ٮاف
 ،ثٌٕ٭ة أزةر د٬نت٪ة  ، اقذٛ٭ةـ ٔؽيؽة َؿظ٭ة املٮاَ٪ٮفٔال٦ةت 

ىكَ يف   أدرًل٪ة أ٫٩ ٨٦ امل٧ل٨ الٮوٮؿ إىل إصةثةت هلة؛ كبٌٕ٭ة
ٔال املؽُيحني واصِٓة املكؤواحلةتل ٔاء  /ل األول َٔ مىيعح األظ الي

  . مكةٔؽ وزيؿ ادلاػييح، حمكَ ػةَؿ
  / (1) يف ابلؽايح قأجلةق

 الكضالت دؤدي ألػُةء مٌعهح/ -27
؛  ٩يح د٢٧ٕ اْلف ثذٞ٪يةت ظؽيسحإذا اك٩خ مى٤عح األظٮاؿ املؽ* 

  ! ة؟ٝؽ دٌعٟ أظية٩ن  ،٧ٚة أقجةب ماككم املٮاَ٪ني بنأف أػُةء
ٔاَِني/ 28  ـ الكضالت ثٓة أػُةء بكجت امل

كيذٕةم٢ ٦ٕ٭ة ث٪ٮع  ،ي٭ذ٥ ثأكرا٫ٝ الؿق٧يحثٕي املٮاَ٪ني ال  -
 ،ة الَيذِٛ بن٭ةدة ٦يالدقة أف جتؽ مٮاَ٪ن ٤ٚحف ٗؿيجن   ، ٨٦ االقذ٭ذةر

كبٕؽ أف  ، يٞٮـ ثتكضي٢ اث٪٫ املٮلٮدأك جتؽ ثٕي املٮاَ٪ني ٦سالن 
٧ؽ ىلع ٩ٛف ثية٩ةت االث٨ يذٮيف ٬ؾا االث٨ كي٪ضت آػؿ ٚذضؽق يٕذ

                                                 

ؽ ٤ٞ٩ٍخي  ـه، كٝ 1425/ 12/ 26كأصؿل ٬ؾا احلٮار ٫ٕ٦ صؿيؽة األ٬ؿاـ، كنَّش يف/  (1)
ؾٚخ ثٕي األقب٤ح كاألصٮبح ا٣يت ػ( اْليت، كٝؽ ظ32ٮاف )ػ٦٪٫ إىل ٩٭ةيح ٔ٪

ة أف دٞؿيؿ ٬ؾق اجلؿيؽة يجؽأ ٨٦ ٔ٪ٮاف )  ( الكةثٜ.21ال د٤ٕٜ هلة ثجعس٪ة؛ ٧٤ٔن
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ف ابلٕي الي٭ذ٥  ٨ٔ أٌٚالن   ، صؽيؽدكف تكضي٢ ٦يالد  املذٮىف
كبةتلةيل دٮاص٭٫ ٔٞجةت ٠سرية ٔ٪ؽ٦ة  ،ثة٣ٞيؽ كا٣تكضي٢ لألث٪ةء

كجتؽق يٕةين ٨٦  ،أك م٭ةدة ٦يالد ،يكتيِٞ القذؼؿاج ثُةٝح
  . االصؿاءات

 الكضالت ثٓة أػُةء بكجت املّٔفني/ -29
ٌن *   ؛كيه األػُةء يف األق٧ةء ،ة منلكح دالظٜ املٮاَ٪ني٬٪ةؾ أي

ٛن  ٚذضؽ حم٧ؽ  ؛أظؽ احلؿكؼ ة ًٍ٘ ثُؿيٜ اخلُإ ىلعملضؿد أف مٮّ
،  ، أك دي٪ة وةرت د٩يةٔي٪ةت ٮ٣خ إىلأك ٔ٪ةيةت حت ،أوجط حم٧ش

   ذ٥ دٛةدم ٬ؾا اجلٮع ٨٦ األػُةء؟١ٚيٙ ي
٨َ إدراؾ أف د٘ؾيح ال٧١جيٮدؿ املٮا ٣ل٨ ىلع  ؛ األػُةء كاردة -

كبةتلةيل  ،عحرب٧ة دلٮف ٗري كاً ،ة خلُٮط يؽكيحٞن فٍ ق٧ةء دذ٥ كى ثةأل
 /ك٬٪ةؾ ص٭ذةف ل٤ذىعيط  ، ك٣حكخ ٦ٞىٮدة ،دذ٥ ٝؿاءد٭ة بنلك ػُإ

  . 1962 / دار املعٛٮّةت مل٨ ٥٬ مٮاحلؽ ٝج٢ اعـ  / ىلاألك
  .1962 / الكض٢ املؽين مل٨ ٥٬ مٮاحلؽ ثٕؽ  / كاثلة٩يح

ٔاََ بكبجٓة -47 ٔه امل ، ومجيح ٌَ قضالت دار املعفّٔةت كؽ يذ
ـّكح/   ميفةت الكضو املؽين مم

  !ٝؽ يذٮق املٮا٨َ /٣ل٨ يف احلة٣ح األكىل* 
الي٧ل٨ احلىٮؿ قٮل ىلع دم٤ح م٤ٛةت  /احلة٣ح اثلة٩يحكيف 

   ! ممـٝح
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  ! ٧ٚة ذ٩ت املٮا٨َ؟ 
ة كأف يلٮف ٦٭ذ٧ًّ  ،املٮا٨َ إدراؾ ٬ؾق اإلصؿاءات / ىلعإذف -

كحلح منرتًلح ثني ، ٚةملكؤ ا٠سرين  ٢ ٤ٔي٫ليك تك٭ٌ  ؛كَيذِٛ ث٭ة ،ثأكرا٫ٝ
  !(1) املٮا٨َ كاجل٭ةت املؼذىح

الكيؽ ثل٢ ٬ؾق اْلٚةت؛ ت، ٢٬ ال يؽرم النيغ كإ٩ين ألدٕضٌ 
 !ا٣يت دذ٤ٕٜ ثةلكضالت؟

كيؽ يف الٕذ٧ؽ ٤ٔي٭ة النيغ ٚ٭ؾق ظةؿ الكضالت ا٣يت ي
اجلة٦ٓ  ميغ ٦ٞؿأةك٬ٮ اذلم اكف  !ٔجؽ ا ٔجؽ ا٣ْٕي٥دلؾيت 

ة هل ٝىض ٧ٔؿق يف د٤ٕي٥ ٠ذةب ا دٕةىل، ٦أذك٩ن كٝؽ ، القٮٌف الن٭ري
، كل٥ يذلك٥ يف آ٩ؾاؾ املٞةرئ يف مرص٧ٔٮـ ميغ املذٮيل ثؾلٟ ٨٦ 

 ،اكلنيغ املذٮيل ؛يحق٪ؽق أظؽ ٨٦ ُٚةظ٢ ميٮخ املٞةرئ املرص
 .النيغ اعمؿ ٔس٧ةفك ،كالنيغ الٌجةع ،كالنيغ احلؽاد

ٔاكٓ ىلع ظضيح ْؾه الكضالت؛ َ مٓوبٕؽ ٌة دً ُليّ ٌ ةدة ال
 ُة/ٌؽى ظضيذٓة ِٔؽيؼه فالثؽ أن ُ

ال دٞيض ظضح ّ٪يح، كل١٪٭ة ك ؛الٮزةاٜ اثلجٮديح ظضح ٔ٪ؽ٩ة -1
ىلع ٗري٬ة ٨٦ األد٣ح ّ٪يح اثلجٮت ا٣يت يه أٝٮل ٦٪٭ة؛ ٠ن٭ةدة 

 .اءزٞةت ا٣ٞؿٌ 

                                                 

ة. (1) ٞن  ا٩ذىه اجل٢ٞ ٨٦ املٮاٝٓ املنةر إحل٭ة قةث
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أك ٗري  ،أك كٚةد٫ ،٠ذةريغ كالدة مؼه /٩يف أم ٤ٕ٦ٮ٦ح -2
٣حف ِبضح  ؛الكضالت دٮصؽ ٬ؾق امل٤ٕٮ٦ح يف ِبضح أ٫٩ ال ؛ذلٟ

  ة/ؿر ٔ٪ؽ٩ة ثةل٧ى 
ٍٞؽثلجٮت  - ا، كق٭ٮنا. /٠سري ٨٦ ٬ؾق الكضالت، كد٤ٛ٭ة فى   ٧ٔؽن
ح يف ٠سري ممة ثٌف ٦٪٭ةثلجٮت األػُةء ك -  .املذ٪ٔٮ

ك٬ؾا االظذ٧ةالف املؤزؿاف اكٚيةف يف إقٞةط االقذؽالؿ 
جىيٍؽم-احلؽادم ثةلكضالت ىلع ٩يف كصٮد  ٕي ؛ ١ٚيٙ إذا -د٧٤يؾ ا٣

 ؟!(1)الظْ٪ة االظذ٧ةالت األػؿل املؤزؿة
ادلحلو إذا دػيّ / كا٣ٞةٔؽة املٞؿرة ٔ٪ؽ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ دٞٮؿ

 ؛ قلٍ ثّ االقذؽالل.(2) االظذٍةل
                                                 

يت يجعر ٚي٭ة، ٦س٢/ ٔؽـ دٝح النيغ الكيؽ يف ابلعر، كًلرثة الكضالت ا٣ (1)
كاظذ٧ةؿ أف يلٮف احلؽادم ٣ٞجنة ل٥ يكض٢ يف الكضالت، ك٬ؾا أمؿ ٦ٕؿكؼ 

 ٔ٪ؽ٩ة يف مرص.
ؾا لكّ ىلع دٞؽيؿ أف ٔجؽ ا ٔجؽ ا٣ْٕي٥ اذلم أزبذ٫ النيغ الكيؽ ٬ٮ  ْو

 ٔجؽ ا ٔجؽ ا٣ْٕي٥ د٧٤يؾ احلؽادم.
ٚٞؽ دٮيف ٔجؽ ا ٔجؽ ا٣ْٕي٥ د٧٤يؾ احلؽادم ٝج٢  وأٌة ىلع اىْةْؿ ِٔؽُة/

ؽ اذلم أػؿص٫ هل الن ذلٟ يف  يغ الكيؽ ث٪عٮ أربٕني ق٪ح، كقذضؽ ثيةفاملٔٮ
 ٠ذةب النيغ/ مىُىف ث٨ مٕجةف الٮرايق، ٨ٔ مؼىيح ٔجؽ ا ٔجؽ ا٣ْٕي٥.

ييّ/ ا ٨٦ الكجني، ل٥ يجعر ٚي٫ ٚٞؽ دؿؾ النيغ الكيؽ ٔو   ٨ٔ دةريغ كٚةة احلؽادم!  ٔؽدن
 املٞىٮد ث٫ االظذ٧ةؿ املؤزؿ. (2)
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٢ ث٭ة النيغ الكيؽ، ا٣يت ٝؿر٬ة أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ك٬ؾق ا٣ٞةٔؽة   ٛى ٍ ال َيى
  أك ال يؽري٭ة.

  ُىّؽق/ أْو اىٕيً أم النيغ الكيؽ؟! فأيٍٓة
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ؽاىح مٓةدة إْؽار /اثلةُيح اآلفح ً لً ٌلؿاني، ٔو ٔء/ أظؽ يؾنْؿ  بك
كظْٛخ أكرث ٨٦ ٩ىٙ  ،٣ٞؽ درقخ ٥٤ٔ مى٤ُط احلؽير

أ٣ٛيح ا٣ٕؿايق ىلع ا٣ٕال٦ح اث٨ ثةز، كدرقخ ٠ؾلٟ ىلع النيغ اث٨ ثةز 
الىعيعني، كأ٤ٗت ال١ذت الكذح، كمٮَأ ٦ةلٟ، كمك٪ؽ اإل٦ةـ 
أمحؽ، كقنن الارَل، كاألدب املٛؿد ل٤جؼةرم، كاقذ٧ؿ ٤َِب ل٥٤ٕ٤ 

  .ةا ٨٦ مخكح َّٔش اع٦ن ىلع النيغ حنٮن 
يف ٥ْ٩ ٠ذةب  ظىت ثؽأتي  ؛٬ؾا املضةؿكد٧ٔخ ذلٟ ثة٣ٞؿاءة يف 

  ؛ ل٤عةِٚ اث٨ ظضؿ ثةلؿمٮز.دٞؿيت اتلٞؿيت
ا٤ٕ٣ٮـ ثةالمذ٘ةؿ  ٣ل٨ اػذةر ا يل أف أدؿؾ اتل٧ٕٜ يف ٬ؾق

  ث٥٤ٕ ا٣ٞؿاءات.
٤ي٫ ٦٪ؾ ثؽء  ؛٧ٚكأ٣ح دٮزيٜ الؿكاة كاًعح كزةثذح لٌم  /ٔك

ال ٨٦ أص٢  ،ة يف دٕةمٌل ٦ٓ أقة٩يؽ ا٣ٞؿاء ٚي٭ة محبن ا٤ُ٣ت، كل٥ أٗرٌي 
 ح اجلةس.كال ٨٦ أص٢ حمةصٌ  ،ا٤ٕ٣ٮ

ُٰ كيؽ يل ثٕؽـ ًجال٬ؾق املٞؽ٦ح ٤ُ٦ٮبح لٚٓ اد٭ةـ النيغ 
 تلٮزيٜ الؿكاة كا٣ٞؿاء.

 كيؽ ٠يٙ يذ٥ دٮزيٜ الؿكاة/الكاْلف أرشح ل٤نيغ 
 اتلٮزيٜ ٩ٮاعف/

 األكؿ/ اتلٮزيٜ ثةتلرصيط.
 / اتلٮزيٜ ال٧ٌين.اثلةين
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 ،كا٫ٞٛ٣ ،٨٦ ا٣ٕٞيؽة /ٓ املكةا٢ك٬ؾق ا٣ٞٮأؽ ٩ُجٞ٭ة يف دمي 
 كل٥ ٩بذ١ؿ٬ة يف أقة٩يؽ ا٣ٞؿآف ػةوح. ،كاْلداب

ظ ة٠أف يٮزٜ الؿاكمى ٦ٕذربه ث٤ِٛ ٨٦ أ٣ٛ /فةتلٔزيق ثةتلرصيط
كذلٟ كحنٮ ذلٟ،  ،ٚةؽ أٝؿا٫٩األ٦ني،  ،دٌفٌ  ،ٚة٢ً ،٠سٞح ؛اتلٮزيٜ

 .(6)٦س٢/ دٮزيٜ ٔجؽ ا ٔجؽ ا٣ْٕي٥ لنيؼ٫ احلؽادم
ةلٟ مل٨ ركل ٔ٪٫ يف ٠ذج٫؛ ٦س٢ دٮزيٜ اإل٦ةـ ٦ /الٌٍينواتلٔزيق 

 «٢٬ رأيذى٫ يف ٠ذِب؟»ٚٞؽ قأهل بًٍَّش ث٨ ٧ٔؿ ٨ٔ رص٢؛ ٚٞةؿ ٦ةلٟ/ 
، كًلذٮزيٜ ركاة «(2) لٮ اكف زٞح لؿأيذى٫ يف ٠ذِب»ٚٞةؿ/ ال، ٝةؿ/ 

ج هل يف ٝٮؿ أيب احلك٨ املٞؽيس  ٧٠ة يف ؛الىعيعني ؿِّ ٚي٨٧ ػي
ةةكز ػ٬ؾا ص/ »ىعيطال ؿى ُى ٍ٪ ٞى أ٫٩  /يٕين»اث٨ ظضؿ/  ِػٝةؿ احلةٚ ،«ا٣

جى هل يف ٚلكُّ »، كٝةؿ اذل٬ِب/ (4)«٦ة ٝي٢ ٚي٤٫ذٛخ إىل ال يي  ؿِّ ٨ ػي  ٦ى
ؿة ؛الىعيعني ُى ٍ٪ ٞى ـى ا٣ ٛى ًٍٕؽؿى ٔ٪٫، إال ثرب٬ةفو بىنيِّ  ؛ٚٞؽ قى  .(3)«ٚال ٦ى

                                                 

، دٞيًّة»ٚٞؽ ٝةؿ ٔ٪٫/  (1) ا٩ْؿ/ إصةزد٫ «. النيغ الاكم٢، كا٧ٕ٣ؽة ا٣ٛة٢ً ... كراعن
٧ًٍنريم/ ؿ/   / ب.3ل٤نر

ا٩ْؿ إصةزد٫ «. املعٜٞ، املؽٜٝ، األ٦ني ىلع الكـ ا دٕةىل»كٝةؿ ٔ٪٫/ 
 / ب.٣2ٕةمٮر/ ؿ/ 

 .22/ 1مك٥٤ يف ٦ٞؽ٦ح وعيع٫/ ركاق  (2)
 .384/ 1ٚذط ابلةرم/  (3)
 .82املٮْٝح/  (4)
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 ،ؽافجٍ عى ٦ة كرد يف دؿدمح اث٨  /اءٔزيق الٌٍين ليلؿّ وٌَ أٌسيح اتل
، ٚرتدمذ٫ ٧٠ة يف دٮزيٜ رصيط أوالن  إذ ٣حف ٚي٫ ،الؿاكم ٨ٔ ٬نةـ

 اغيح اجل٭ةيح/ 
، ٨ٔ ٮاين٤ٍ ؽاف اجلـرم، ٔؿض ىلع احلي جٍ حم٧ؽ ث٨ أمحؽ ث٨ عى »

 ٬نةـ. 
م كظؽق، كذ٠ؿ أ٫٩ اكف هل ٨٦ الك٨ ٚٮؽ املبح، ؿِّ ٝؿأ ٤ٔي٫ الكةمى 

 كا أ٥٤ٔ.
ريق.ة ٗري أ٫٩ يف اتلحكري ال أٔؿؼ ٨٦ ظةهل محبن   ٗك

 .(6)«ث٨ ٧ٔؿكذ٠ؿ احلةِٚ أثٮ ٧ٔؿك/ أ٫٩ ٨٦ صـيؿة ا
جٍؽاف ل٥ ي٨ُٕ ٚي٫ أظؽ ٨٦  فةتلٔزيق الٌٍين/ يف أف اث٨ عى

ريق،  تلحكري،٦ٕةرصي٫، ز٥ ٨٧ًٌ دمٓ ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء ركايذ٫ ٠ذج٭٥، اك ٗك
 ة املك٧٤ٮف ٔرب ا٣ٕىٮر دكف ٩لري.كٝؿأ ث٭

 ؛٨ٔ ٬نةـ ،ٮاين٤ٍ ٨ٔ احلي  ،ؽافجٍ كحن٨ نك٪ؽ ٝؿاءد٪ة ٨ٔ اث٨ عى 
ؿى  لٮ ل٥كل٥ يؿك ٔ٪٫ إال راك كاظؽ، لٮ ، ك٨٦ النةَجيح كا٣ُيجح ؼ يٕي

 . ٨٦ ظةهل يشء
  /كاحلؽادم يذ٧زي ٔ٪٫ ثأ٫٩

جٍؽاف ٥٤ٚ يٮز٫ٌٞ د٧٤يؾمٮزٜ ٨٦ د٧٤يؾق القٮٌف،  ق أ٦ة اث٨ عى

                                                 

 .65 -64/ 2اغيح اجل٭ةيح/  (1)
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ؿِّم.    الٮظيؽ الكةمى
ؿِّم  ر ذى ٦ي  -٠ؾلٟ-كالكةمى  ٥ ٚي٫، كالقٮٌف ٣حف ٠ؾلٟ.لكى

 .يت زيةدة ِبر يف ٬ؾق املكأ٣ح ٔ٪ؽ ٝةٔؽة/ )الزـ املؾ٬ت(كقيأ
كؽ أورد لم يف دٔزيق ٔجؽ اهلل ثَ ٔجؽ اىْٕيً  والنيغ لعّ 

ني   /ادلقٔيق اجلٔٔ
 يف ٝٮؿ َالث٫ ٚي٫.كذلٟ  /أي/ اتلٔزيق الرصيط

ثٮ اجلٮر كا٣ٛةًٌل ثػ»ٚٞةؿ/ 
ى
ٜ، »ككو٫ٛ د٧٤يؾاق/ إق٧ةٔي٢ أ ٌٞ املع

اٌلق د٧٤يؾق أثٮ ظُت ، كظ(1)«نيالكـ رب ا٣ٕةمل ىلع ني٦األ»، ك«املؽٜٝ
ٚؿيؽ ا٣ٕرص كاألكاف، اذلم ٚةؽ دميٓ األٝؿاًف، وةظت ا٥٤ٕ٣ »ثػ

  .(3)(2)«إ ثؽقٮؽ ابليٌةءؿى ٍٞ ء كال٧ى اكا٣ٕؿٚةف، ميغ ا٣ٞؿٌ 
  /واتلٔزيق الٌٍين

 / ال أ٥٤ٔ-ا٣ْٕي٥ ٔجؽ اّللر  ٔجؽ- احلؽادم اكم ٨ٔكالؿ»ٚٞةؿ/ 
ا ٨َٕ ٚي٫ ٨٦  ٫ اكف ىلع أ٩ ٥٬؛٦ٕةرصي٫، كال مم٨ صةء ثٕؽأف أظؽن

                                                 

ب(، كإصةزة ا٣ٛةًٌل  /3ي٪ْؿ/ إصةزة إق٧ةٔي٢ )أثٮ اجلٮر( ل٤ٛةًٌل )ؿ/  (1)
ريق.   /3لنيؼ٪ة مىجةح )ؿ/   أ(، ٗك

ىٍكييٮين/ ك/  (2)  .5ي٪ْؿ/ إصةزد٫ ٣ٌٌٕل ث٨ ب
كق٪ضيت ٨ٔ ٨َٕ النيغ الكيؽ يف إصةزة )أثٮ ظُت( ٣ٌٕل ث٨  كيُخ/

 بكيٮين ٚي٧ة يأيت؛ كإف اكف يف دٕؽي٢ إق٧ةٔي٢ )أثٮ اجلٮر( كا٣ٛةًٌل ٠ٛةيح. 
 .112احلضش اجليةد/  (3)
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 من٭ٮرنا؛ ٧٠ة قيأيت. 
جؽ ،(1)حاملرصي ئاملٞةر ٮـ٧ٔ ميغ اكف املذٮيل فأ يٛٮت كال  اّللر  ٔك

؛ ٚٞؽ اكف ميغ (2)٫ين٢٘ كّيٛح حتخ كاليذ -ظيجبؾ-ٔجؽ ا٣ْٕي٥ 
ذٮيل، ، ك٦ٓ ذلٟ ل٥ ي٨ُٕ ٚي٫ ال٧ي (3)املن٭ٮر ٮٌفػاجلة٦ٓ الق٦ٞؿأة 

 .. . ي٦٫ٕةرص ٨٦ق كال ٗري
ي٢ٍ  عى ميغ ٦ٞةرئ -كأػؾ ٔ٪٫ أكةثؿ؛ ٠ٕجؽ ا٣ٕـيـ ٠ي

، كقيؽ أمحؽ )أثٮ ظُت(، اذلم اكف ٨٦ ٠جةر -اإلق١٪ؽريح يف كٝذ٫
 . (4)٧٤ٔ٫ةء ا٣ٞؿاءات، ا٣ٌٛالء، يف ز٦ة٩
ي٢ٍ ٨٦ ؾكا٣ْة٬ؿ أ٫٩ اكف من٭ٮرنا؛ كهل عى ا ٝىؽق ٔجؽ ا٣ٕـيـ ٠ي

ق ٫ ا٣ٞؿاءات لك٭ة، كإٝؿاءاإلق١٪ؽريًح، ك٢ٕ٣ ٨٦ أقجةب م٭ؿد٫/ دمٕ
                                                 

؛ ٧٠ة ذ٠ؿ الٌجةع. ي٪ْؿ/ دؿدمذ٫ ا٣يت 1293كٝؽ دٮىل ذلٟ امل٪ىت ق٪ح/  (1)
 .169أمال٬ة الٌجةع، كيه م٤عٞح ثٛذط املُٰٕ/ 

 ب. /2ا٣ْٕي٥ ٣ٕةمٮر/ ؿ/  اّللر ٔجؽ ي٪ْؿ/ إصةزة ٔجؽ (2)
 ب. /2ا٣ْٕي٥ ٣ٕةمٮر/ ؿ/  اّللر ٔجؽ ي٪ْؿ/ إصةزة ٔجؽ (3)
/ ك/  (4) ىٍكػييٮين ٣ٕجؽ ا٣ٕـيـ ػػري اّللر ، كصػٮاب 8ي٪ْؿ/ إصػةزة د٧٤يؾق/ ٔػٌل ث٨ ب

ح ٤ٔٮ األقة٩ي1)أثٮ ظُت( ٨ٔ اقذٛذةء يف ا٣ٞؿاءات/ ك/   .99ؽ/ ، كٚآ
ة-كي٪ْؿ  كيخ/ ٌن ٮَل )ك/ 3 -2/ إصةزة لع بكيٮين جلةكيل )ك/ -أي  -5( كال١ي

(، ٚٞؽ أق٪ؽ هل٧ة ا٣ٞؿاءات الكجٓ ٨ٔ )أثٮ ظُت(، ٨ٔ ٔجؽ ا ٔجؽ 8
ٮَل )ك/  ( ثأ٫٩ ٝػؿأ ػذ٧ح ثةلرة كػذ٧ح 6ا٣ْٕي٥، كرٌصح يف إصةزد٫ ل١٤ي

 ثة٣ُيجح ىلع )أثٮ ظُت(.
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 .(1)«٫ثةجلة٦ٓ القٮٌف، كًلٮ٫٩ ميغ ٌٝؿاا٫ ك٦ٞؿا 
 -الرصيط كاتلٮزيٜ ال٧ٌين اتلٮزيٜ /أٔين- اتلٮزيٞني ٬ؾي٨ أظؽك

 ١ٚيٙ كٝؽ اصذ٧ٕة؟! ؛يليف ٔ٪ؽ٩ة
 ٨٤ٚ ٩ٞج٢ ٝٮلٟ ملة يٌل/ ؛(2)ٚإذا َٕ٪خ أ٩خ ٚي٫ ثةل١ؾب

ٕٟ ألقة٩يؽ أ٩ٟ ٦ذلكٌ  /أواًل  لنيٮػٟ ل٥ ٥ ٚيٟ بكجت ًك
ػري ذلٟ ، ٚأ٩خ أكىل ث٭ؾا الٮوٙ ٨٦ (3)يُٕٮؾ ث٭ة إصػةزات، ٗك

 .ٔجؽ ا ٔجؽ ا٣ْٕي٥
٩يف كصٮد احلؽادم؛ ك٬ٮ  ،أف َٕ٪ٟ ٦جين ىلع ٨ّ ٚةقؽ ة/زةُيً 

٧ٟ يف قضالت  ا أوةث٭ة ا٣ٛٞؽاف، كاتل٤ٙ أل٩ٟ ل٥ جتؽق يف ٔز ٧ٔؽن
ح؛ ٧٠ة قجٜ ثية٫٩.   كق٭ٮنا، كاألػُةء املذ٪ٔٮ

 ٦ٕةرض ثةتلٮزيٜ اذلم ذ٠ؿ٩ةق.٬ؾا ا٣ٛةقؽ كّ٪ٟ 
 أكىل أف ييذ٤ٌٕٜ ث٫ ٨٦ ّ٪ٟ ا٣ٛةقؽ. ك٬ؾا اتلٮزيٜ

٤ٔيٟ احلضح ا٣يت أكردد٭ة ٤ٔي٪ة يف مكأ٣ح اْلف ١ٕف جلك
ا٣يت  ،ٚ٪ٞٮؿ/ ٠يٙ د٨ُٕ يف ٦ٞةرئ مرص ،الكضالت احل١ٮ٦يح

                                                 

ا ىلع املٞىٮد.112، 129احلضش اجليةد/  (1)  ، ٦ٞذرًصن
٬ؾا ٬ٮ املى٤ُط الىعيط جلؿح النيغ الكيؽ ٣ٕجؽ ا ٔجؽ ا٣ْٕي٥، كقيأيت  (2)

يط ذلٟ  .دًٮ
ا٩ْؿ/ )إَالع أ٢٬ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥؛ ىلع ظةؿ الكيؽ ٔجؽ الؿظي٥( ل٤نيغ/  (3)

  ظة٦ؽ ابلؼةرم.
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ألز٬ؿ الَّشيٙ، ُٕٚ٪ٟ يف ة٬ة اكيتج٪ٌ ، يَّشؼ ٤ٔي٭ة ميغ املٞةرئ
 احل١ٮ٦ح املرصيح.األز٬ؿ الَّشيٙ، ك٨َٕ يف  ٔجؽ ا٣ْٕي٥ ٔجؽ ا

ٚإف ٠٪خ تن٪ٓ ىلع ٨٦ ال يٕذربكف الكضالت ٦ٕىٮ٦ح ٨٦ 
 كميٮػ٭ة. ،اخلُأ، ٚ٪ع٨ نن٪ٓ ٤ٔيٟ يف َٕ٪ٟ يف املٞةرئ املرصيح

 أًْٔ مِةٔح؟! ِةفأي  
  /وأٌة دٔزيق احلؽادي

 ذ٠ؿ لٟ، كٝؽ / ٔجؽ ا ٔجؽ ا٣ْٕي٥اثلٞح ٚٞؽ كز٫ٞ د٧٤يؾق
 النيغ لٌع َؿيٞح أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ يف ذلٟ، ٚٞةؿ/.

ؤْ كٔل ، (6)ىلع الىعيط؛ زبذخ ٔؽاتلّ ؛ٓٔاًل إذا ٔؽل اثللح دل»
يؿوي  حفهيف إذا ٔؽهل زل، (2)اجلٍٓٔر ٌَ املعؽزني واألؤحلني

 ... ِّٔ؟!
                                                 

 .58 -44كٝؽ ظٜٞ ذلٟ امل٤ِٕل يف االقتجىةر يف ٩ٞؽ األػجةر/  (1)
، كال١ٛةيح يف ٦ٕؿٚح 16ي٪ْؿ/ وعيط ابلؼةرم، ٠ذةب الن٭ةدات، ابلةب/  (2)

، كال٧٤ٓ/ 935 -934 /3، كا٣ٕؽة يف أوٮؿ ا٫ٞٛ٣/ 261 -262 /1أوٮؿ الؿكايح/ 
، 361 /2، كاتل٤ؼيه يف أوٮؿ ا٫ٞٛ٣/ 237 /1، كا٣رب٬ةف يف أوٮؿ ا٫ٞٛ٣/ 78

ح اجلةّؿ/ 129 -128كاملكذىىف/  يف أوٮؿ األظاكـ/  ، كاإلظاكـ341 /1، كرًك
، كاملكٮدة/ 49اتلٞؿيت كاتلحكري/ ك، ٦222ٕؿٚح أ٩ٮاع ٤ٔٮـ احلؽير/ ك، 85 /2

، كاػذىةر ٤ٔٮـ احلؽير/ 38 /3، كًلنٙ األرسار رشح أوٮؿ ا٣زبدكم/ 271
، كاملٞ٪ٓ يف ٤ٔٮـ احلؽير/ 167 -166 /6، كابلعؿ املعيٍ يف أوٮؿ ا٫ٞٛ٣/ 93

 .122 -121، ك٩ـ٬ح اجلْؿ/ 252 -251 /1
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 ودوُم ثٕي ُىٔص األاٍح يف ذلم/  
كٝةؿ ، رصاًل نفةه وثةب إذا زىك رص(/ »256 ٝةؿ ابلؼةرم )ت/

٘ي  ىسٔ /ٝةؿ ،٧ٔؿ ، ٧٤ٚة رآين(1)ؽت ٦٪جٮذناكص /ي٤حأثٮ دم ؿ يٍ ٮى ػا٣
 
ى
ةثٍؤي أ  ؟٠ؾاؾ /ٝةؿ ،٫ رص٢ وة٣طإ٩ /(3)ٝةؿ ٔؿييف ،-٠أ٫٩ يذ٭٧ين- (2)قن

٤ي٪ة ٩ٛٞذ٫ ،اذ٬ت  .(4)«ٔك
ٟه يف )املٮَإ(، (/ »1386 ٝةؿ امل٤ِٕل )ت/ ك٬ؾا األزؿ أػؿص٫ ٦ةل

، كلٟ ٚٞةؿ ٧ٔؿ/ اذ٬ت ٚ٭ٮ ظؿ، ٝةؿ/ ٥ٕ٩، «٠ؾاؾ؟»كٚي٫ ثٕؽ ٝٮهل/ 
٤ي٪ة ٩ٛؤكال  .(5)ٞذ٫ق، ٔك

أف ٧ٔؿ ٝج٢ دٕؽي٢ ا٣ٕؿيٙ كظؽق، كبىن ىلع ذلٟ  واحلضح فيّ/

                                                 

 .٤ٝخ/ ٬ٮ ا٢ُٛ٣ اذلم أ٣ٞذ٫ أ٫٦ٌ (1)
ٍ ث٨ قالـ اخلالؼ يف ٦ٕ٪ةق، كرصط ثأ٫٩  ذ٠ؿ أثٮ ٔجيؽ/ ا٣ٞةق٥ (2) أ٫٩ ك ،ت٦ةء للكى

ـر  ،٦س٢ ٦٪٫   للك يشء َةؼ أف يأيتوةر ٦سالن كأ٫٩  ،ةءبٌ أكؿ ٨٦ دل٥٤ ث٫ ال
أراد أف يٞٮؿ ل٤ؿص٢/ ٤ٕ٣ٟ وةظت ٬ؾا  -ريض ا ٔ٪٫-أف ٧ٔؿ ك ،رش

 .321 -322 /3ي٪ْؿ/ ٗؿيت احلؽير هل/ امل٪جٮذ. 
ي٥ِّ ثأمؿ ا٣ٞج٤ٝخ/ ٬ٮ  (3) ٞى ٤رح ،ي٤حا٣ عى ٦ريي ٦٪٫ كيذٕؿرؼ األ ،٥٬أمٮر يٌل ،كال٧ى

٥ ظٮاهلى
ى
 .أ

 .16وعيط ابلؼةرم، ٠ذةب الن٭ةدات، ابلةب/  (4)
كٝؽ ٤ٜٔ ػرب ٧ٔؿ ٬ؾا ٧٠ة دؿل، ككو٫٤ ابلي٭ٌف يف قج٪٫ ال١ربل 

(12133، 12134.) 
 (.2733مٮَأ ٦ةلٟ )ي٪ْؿ/  (5)
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دىؽيٜ أيب دمي٤ح يف أف ا٢ُٛ٣ اكف ٦٪جٮذنا، كأٝؿق يف يؽق، كال يٞؿ 
، كظل٥ هل ثٮالا٫، كأ٩ٜٛ ٤ٔي٫ ٨٦ ثيخ  ال٤ٞيٍ إال يف يؽ ٔؽؿو

 .(1)«املةؿ
املض٭ٮؿ إذا ٔؽهل الؿاكم ك٣ل٨ (/ »... 751 كٝةؿ اث٨ ا٣ٞي٥ )ت/

اإك ؛ٔ٪٫ اثلٞح زبذخ ٔؽاتل٫ ٚإف ، ىلع أوط ا٣ٞٮ٣ني ؛ف اكف كاظؽن
كال قي٧ة  ؛ال ٨٦ ثةب الن٭ةدة ،ل٥جةر كاحلاتلٕؽي٢ ٨٦ ثةب اإلػ

ٚإ٫٩ يلذىف ٚي٫ ثةلٮاظؽ، كال يـيؽ ىلع أو٢  ،الؿكايح اتلٕؽي٢ يف
  .٩ىةب الؿكايح

 ي٢/ إف دلؿد ركايح ا٣ٕؽؿ ٨ٔ ٗريق دٕؽني٦ٓ أف أظؽ ا٣ٞٮ٣ ،٬ؾا
، -٧٠ة ٬ٮ إظؽل الؿكايتني ٨ٔ أمحؽ- هل، كإف ل٥ يرصح ثةتلٕؽي٢

دؿد  ا٣يت-٭ة٣ح ؿج ٨ٔ اجلكرصح ثذٕؽي٫٤، ٚٞؽ ػ ،كأ٦ة إذا ركل ٔ٪٫
ال قي٧ة إذا ل٥ يل٨ ٦ٕؿكٚنة ثةلؿكايح ٨ٔ الٌٕٛةء  ؛-ألص٤٭ة ركايذ٫

 . (2)«كاملذ٭٧ني
يف قيةؽ احلؽير ٨ٔ َؿؽ إزجةت  (852)ت/ اث٨ ظضؿ كٝةؿ 
 حز٥ ثأف يؿكل ٨ٔ آظةد ٨٦ الىعةثح أف ٚال٩نة هل وعج»الىعجح/ 

ك٬ٮ  ،ث٪ةء ىلع ٝجٮؿ ا٣زتًليح ٨٦ كاظؽ ؛كًلؾا ٨ٔ آظةد اتلةثٕني ،٦سالن 

                                                 

 .55القتجىةر؛ يف ٩ٞؽ األػجةر/ ا (1)
 .428 /5زاد املٕةد/  (2)
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  .(2)(1)«الؿاصط 
 ْؾا دٔزيلّ الرصيط.
ا ٨َٕ ٚ وأٌة دٔزيلّ الٌٍين/ ي٫ ٨٦ ٦ٕةرصي٫، أك ٚال ٥٤ٕ٩ أظؽن

، كأصةزكا ث٫ ٨٦ (3)ثٕؽ٥٬، ٦ٓ أ٫٩ مح٢ إق٪ةدق ميٮخ ٦ٞةرئمم٨ أىت 
 ٗري ٩لري.

ٔاينأمحؽ وأٌة دٔزيق    /الهجري احلي
 ٫  ةؿ الي٨دم /ا٣ٕةملةف اجل٤يالف /د٧٤يؾاقأ٥ْٔ دٮزيٜ ٚٞؽ كزٞر

جؽ الؿزاؽا٣ٞةق . ، كظكجٟ ث٭٧ة(4)ابلىيٍُةر ِل، ٔك ة كٌٚالن  ٧٤ٔن
 ْؾا دٔزيلّ الرصيط.

ا ٨َٕ ٚي٫ ٨٦ ٦ٕةرصي٫، أك ٚال ٥٤ٕ٩ أظؽن  الٌٍين/وأٌة دٔزيلّ 
 .(5)النةـ دمنٜ ٌٝؿاء ميغ اكف ٚٞؽ من٭ٮرنا؛ اكف أ٫٩ ٦ٓ ،ثٕؽ٥٬ أىت مم٨

 وأٌة دٔزيق املؿزويق/
                                                 

 .22 /1اإلوةثح/  (1)
ا ىلع املٞىٮد79 -74احلضش اجليةد/  (2)  ، ك٨٦ أراد اتلٮقٓ ٤ٚرياص٫ٕ.، ٦ٞذرًصن
جؽ ا٣ٕـيـ ٠عي٢، ميغ  (3) ٠ٕجؽ ا ٔجؽ ا٣ْٕي٥، ميغ ٦ٞؿأة اجلة٦ٓ القٮٌف، ٔك

٪ؽريح يف كٝذ٫، كد٧٤يؾق/ اخل٤ييج، ميغ ٦ٞةرئ اإلق١٪ؽريح يف ٦ٞةرئ اإلق١
 كٝذ٫، كد٧٤يؾ األػري/ حم٧ؽ ٔجؽ احل٧يؽ، ميغ ٦ٞةرئ اإلق١٪ؽريح يف كٝذ٫.

، كابليُةر يف 36، 35، 34ا٣ٞةقِل يف ٠ذةث٫/ َجٞةت منة٬ري المنٞيني/  (4)
 .254 -٠253ذةث٫/ ظ٤يح ا٣بَّش/ 

 .253ظ٤يح ا٣بَّش/  (5)
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٫٤٧ أزىن ٤ٔي٫ ٚٞؽ  كز٫ٞ أ٥ْٔ ، ك(1)٨٦ دؿص٥ هليف ٫٧٤ٔ ٔك
  . (2)د٧٤يؾق ا٣ٕةل٥/ أمحؽ احل٤ٮاين ال١جري دٮزيٜ

 ْؾا دٔزيلّ الرصيط.
ا ٨َٕ ٚي٫ ٨٦ ٦ٕةرصي٫، أك  وأٌة دٔزيلّ الٌٍين/ ٚال ٥٤ٕ٩ أظؽن

، كتك٤ك٢ إق٪ةدق ٔ٪ؽ (3)؛ ػةوح أ٫٩ اكف من٭ٮرنامم٨ أىت ثٕؽ٥٬
 اع٦ح ٝؿاء النةـ، كا٩تَّش ٔ٪ؽ ٗري٥٬.

 .ْؤالء األربٕح دٔزيقخيةىف ولً يلً النيغ الكيؽ دحلاًل ٌٕذربًا 
 /يلٮف ثأظؽ َؿيٞني ك٤ٕ٦ٮـ أف ا٨ُٕ٣ يف ٬ؾي٨ اإلق٪ةدي٨؛

إزجةت اال٩ُٞةع ثني احلؽادم كاملؿزكٌف كبني ميؼ٭٧ة/  /األّول
جىيٍؽم، أك ثح٪٭٧ة كبني د٧٤ي ٕي  ؾي٭٧ة.إثؿا٬ي٥ ا٣

 ٚي٭٧ة، أك يف د٧٤يؾي٭٧ة. إزجةت صؿح ٦ٕذرب /واآلػؿ
  /قبي٢ ىلإ ٤ضأٚ ؛اجلؿح يف ٧٤ٕةءا٣ قبي٢ ٨ٔ الكيؽ النيغ ؿؽى ٔى  كٝؽ

٠ٕؽـ ٔسٮرق ىلع  !٧٤ٕةءا٨٦٣ اجلؿح يف يشء ٔ٪ؽ  ٣حكخ -1
ح ل٤ٌيةع كاتل٤ٙ ؛اق٥ راك يف قضالت ظ١ٮ٦يح    .٦ًٕؿ

 !أك أ٩٭ة ٨٦ اجلؿح؛ كل١٪٭ة ال د٪ُجٜ ىلع ٨٦ صؿظ٫ ث٭ة -2
                                                 

٤٬ٍىٮم/  ٨٦ ذلٟ/ (1) ي٫ُّ/ ٔجؽ الكذةر الِّ رٍصً ٔى ي٫ُّ ك ً املض٧ٓ ىلع »٦ة ٝةهل ٔ٪٫ ثىدلى
 .214/ 1ٚيي امل٤ٟ الٮ٬ةب/ «. صال٣ح ٫٤ٌٚ

 .75ب، كال٤ُةاٙ ابل٭يح؛ ل٤ع٤ٮاين ٩ٛك٫/  /3إصةزد٫ ألمحؽ د٧٬ةف/ ؿ/  (2)
 .214/ 1، كٚيي امل٤ٟ الٮ٬ةب/ ب /3إصةزة احل٤ٮاين ألمحؽ د٧٬ةف/ ؿ/  (3)
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 .ث٧ضؿد اتلعل٥ ؛أك اتلؽ٣حف ،اكد٭ة٫٦ لؿاك ثةل١ؾب 
٠ؾ٠ؿق بلٕي  !د ث٭ة ركايذ٫ؿى أك أ٩٭ة د٪ُجٜ ٤ٔي٫؛ ك٣ل٨ ال دي  -3

 ثؽع الؿكاة.
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 /أم/ اذلم ٣حف ٨٦ اجلؿح يف يشء فٍَ اجلٔع األول/
٤ي٫ يف قضالت الٮٚيةت الؿق٧يح ٔ ٫ ل٥ يٕرثأ٩ كٔهل يف احلؽادي/

 ٧يؾ٤كأ٫٩ ال دؿدمح هل! كأ٫٩ ال مؤ٣ٙر هل! كأ٫٩ ٣حف هل إال د! ث٧رص
  .(1)، كحنٮ ذلٟكاظؽه 

٧ٚة صؽكل  يف دٕؽي٫٤؛ ثحٌ٪ة قبي٢ املعٞٞني ٨٦ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣كٝؽ 
 ٬ؾق اإليؿادات ثٕؽ ذلٟ؟!

ة ١ح أ٩م ؿ ٧٤ٔةء٠أ٫٩ ل٥ يؾ وكٔهل يف املؿزويق/ ؿاء ٝلإل٫ اكف ميؼن
٪ؽ ا٣ٞؿاءات كال ا٣ٞؿآف لٮاظؽ ٨٦ ! كأ٫٩ ل٥ يكانةٚي٭ة كال ٦ٞؿ

 يف ا٣ٞؿاءات كاتلضٮيؽ! هل ٣ٙرؤ! كأ٫٩ ال م(2)دال٦يؾق ٗري احلي٤ٍٮاين
 .ذلٟ ٮكحن

يف دٕؽي٫٤، ٧ٚة صؽكل ٬ؾق اإليؿادات  قبي٢ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣كٝؽ ثحٌ٪ة 
 ثٕؽ ذلٟ؟!

االقتجٕةد ا٣ٌٕٞل كا٣ٕةدم، اذلم ىيف ٌَ اجلؿح يف يشء/ وممة 
                                                 

دٌٞؽـ أف ٬٪ةؾ ٦ٞؿانة رق٧ٌية ل٥ يؾ٠ؿق، ك٬ٮ/ لٌع احلؽاد، ٨٦ ٝؿيح ػؿبت٪٧ة،  كٝؽ (1)
 ـه، كٝؽ اكف ٦ٞؿانة رق٧يًّة  1292مؿًلـ ث٤جحف، ٦ؽيؿيح الَّشٝيح، اكف ظيًّة اعـ/ 

ة.  ٛن ٌذةب ٬ؾق ا٣ٞؿيح، كٌلف ٠ٛي  يف ٬ؾق الك٪ح، يف ٠ي
ق٪ح/  ٨ٔ املرصم، ثة٣ُٞؿ كاملاكدت، ل٧٤ؽارس ٧ٔٮ٦يح، إظىةايح ٩تيضح ا٩ْؿ/

ًجٓ ث٧ُجٕح املؽارس امل١٤يح، ق٪ح/  1292 َي  .٬125ضؿيح، ص/  ٬1292الحلح، 
( 129 -128، 127 -126يف احلضش اجليةد )ا٣٘ة٦ؽٌم كٝؽ أزجخ النيغ لٌع  (2)

 ػالؼ ٬ؾي٨ األمؿي٨.
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  .٦٪٫ النيغ الكيؽ أكرث 
 / اتلةحلح اقذ٧ٕةؿ ا٣ٕجةراتٚٞؽ أكرث ٨٦ 

 ٢٬ ٨٦ امل٧ل٨؟ 
 ٚ٭٢ َىف؟ 

؟ ٞجى ٚ٭٢ يي   ٢ ٔٞالن
 /مك٧ينيك٬ؾا لك٫ ٝؽ ًج٫ُ ا٧٤ٕ٣ةء حتخ 

 االقذعةىح اىٕةديح.االقذعةىح اىٕلييح، و
أف يٮصؽ مؼه يف ٩ٛف الـ٦ةف يف  /فٍسةل االقذعةىح اىٕلييح

 أف يلٮف النيغ الكيؽ يف صة٦ٓ ماك٩ني خمذ٤ٛني، ٚحكذعي٢ ٔٞالن 
 ،1436ا ٨٦ أكؿ يٮـ يف حمؿـ األز٬ؿ الكةٔح اثلة٩يح َّٔشة ّ٭ؿن 

 كيلٮف يف ٩ٛف الٝيٞح يف املكضؽ احلؿاـ ث١٧ح.
ؿ أظؽ ٠ى إف ذى  ؛أ٫٩ ٦٪ؾ ٦بح اعـ ٍٚٞ /وٌسةل االقذعةىح اىٕةديح

ز٥ يىٌل  ،أ٫٩ ٨٦ امل٧ل٨ أف يىٌل الؿص٢ ا٣ٛضؿ يف ابلة٠كذةف
ىلع اعدةن؛ ٣ٞةؿ اجلةس ثةقذعة٣ح ذلٟ  ؛ا٣ْ٭ؿ ٨٦ ٩ٛف احلٮـ ث١٧ح

  .٦ة اكف يف ذلٟ الـ٦ةف
 ة تل٘ري األظٮاؿ.ٝن أوجط ٬ؾا األمؿ مىؽٌ أ٦ة اْلف ٚٞؽ 

ني ىعى أ٦ة االقتجٕةد املؽر   اذلم ال ي٪ؽرج حتخ ٬ؾي٨ اجلٔٮ
 ٚحك٭٢ الؿد ٤ٔي٫.

٢٬ ي٢ٕٞ أف النيغ احلؽادم يلٮف هل  /فإذا كةل النيغ الكيؽ
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 ٬ؾا ا٤ٕ٣ٮ يف اإلق٪ةد؟
جىيٍؽم مم١٪نة، كإدرا٫٠ إ٩ٞٮؿ هل/  ٕي يةق ٥ٕ٩ ي٢ٕٞ، ٦ة داـ إدرا٫٠ ل٤

ا ممل٨ ٕي / صؽًّ ٝؽر٩ة أف احلؽادم دٞؿيجنة، ٤ٚٮ  1241ة ؽم اكف ظيًّ يٍ جى ٚة٣
جىيٍؽم ا٣ٞؿاءات د٤ًف، ك1222كل ق٪ح  ٕي ٧ؿق َّٔشكف اع٦ن  ٨ٔ ا٣ ة، ٔك

ؽ ا ػٝيؽر أف ٔج، ٤ٚٮ (1) كال اعدة ال ٔٞالن ك٬ؾا ٣حف مكذعيالن 
مخكٮف  -ظيجبؾ-( ٚي١ٮف ٧ٔؿ احلؽادم 1272ٔجؽ ا٣ْٕي٥ كل )

ر أف ٔجؽ ا ٔجؽ ا٣ْٕي٥ ٝؿأ ٤ٔي٫ ك٬ٮ يف ا٣َّٕشي٨ كلٮ ٝي ق٪ح،  ؽِّ
ذعي٢ ػك٬ؾا اليكحنٮ قجٕني ق٪ح، ؽادم ػؿ احلػ٨٦ ٧ٔؿق؛ لاكف ٧ٔ

  .(2) كال اعدةال ٔٞالن 
 ؟الك٪ؽ اعيل ك٬ٮ ا٣ٞؿاءات َالب إحل٫ يتكةثٜ ل٥ ٠يٙ /كةل وإن

                                                 

ٚٞؽ د٤ًٌف د٧٤يؾم النيغ/ َةرؽ ٬نةـ ا٣َّٕش ال١ربل ىلع ميؼ٪ة/ حم٧ؽ ث٨  (1)
ةٔجؽ احل٧يؽ ٔك َّشكف اع٦ن ٧ؿق ؛ ث٢ ٧ؿق كاظؽ ٔك ق٧ٌٓ لٌع َة٣ت ا٣ُيجح ٔك

ة  .أظؽ َّٔش اع٦ن
اقذؼؿص٫ ٨٦ الكضالت ٬ؾا لك٫ ىلع دٞؽيؿ أف ٔجؽ ا ٔجؽ ا٣ْٕي٥ اذلم  (2)

 يؽ ٬ٮ ٔجؽ ا ٔجؽ ا٣ْٕي٥ د٧٤يؾ احلؽادم.النيغ الك
ؽ اذلم  ِٔؽُة/وأٌة  ٚٞؽ دٮيف ٔجؽ ا ٔجؽ ا٣ْٕي٥ د٧٤يؾ احلؽادم ٝج٢ املٔٮ

ذلٟ يف ٠ذةب النيغ/  يغ الكيؽ ث٪عٮ أربٕني ق٪ح، كقذضؽ ثيةفأػؿص٫ هل الن
 مىُىف ث٨ مٕجةف الٮرايق، ٨ٔ مؼىيح ٔجؽ ا ٔجؽ ا٣ْٕي٥.

ييّ/ ط ٚكي١ٮف إدرا٫٠ ل٤عؽادم، كإدراؾ  ٔو احلؽادم ل٤ٕجيؽم ٨٦ أًك
 .األمٮر
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أف »/ ذلٟ؛ ٚؾ٠ؿ٨ٔ ا٣٘ة٦ؽٌم ٝؽ أصةثٟ النيغ لٌع ٤ٝ٪ة/  
ـدمحٮف  -ٚي٧ة يْ٭ؿ-ا٣ٞؿاءات ل٥ يلٮ٩ٮا يف ذلٟ الـ٦ةف َالب  ي

 . «ىلع ٤ٔٮ اإلق٪ةد ٧٠ة يف ز٦ة٩٪ة
 ز٥ رضب لٟ األ٦س٤ح ىلع ذلٟ.

 .(1)«ٝؿيت كٝخ إىل ٪ةداإلق ٤ٔٮ يف الـ٬ؽ اقذ٧ؿ كٝؽ» ٝةؿ/ أف إىل
٬ٮ أ٫٩ اكف يف ز٦٪٫ ٨٦ ٬ٮ أم٭ؿ ٦٪٫ ثة٣ٞة٬ؿة  /ك٬٪ةؾ قجت آػؿ

ُٚ٘خ م٭ؿد٭٥ ىلع ٗري٥٬،  ؛ثةألز٬ؿ الَّشي٦ٙني ٨٦ النيٮخ املٞؽر 
ٌُ  ؛ك٬ؾا كاٝٓ يف ز٦ة٩٪ة الٌجةع كالـيةت  /خ م٭ؿة النيٮخٚٞؽ ٗ

٦ٓ ٤ٔٮ ق٪ؽ ميٮخ ؛ ىلع ٝؿاء دقٮؽ كاعمؿ ٔس٧ةف كالك٧٪ٮدم
 .دقٮؽ ىلع ٬ؤالء

٠يٙ ي٧ل٨ أف يلٮف ٔجؽ ا ٔجؽ ا٣ْٕي٥ أىلع  فإن كةل/
 ٨٦ أٝؿا٫٩ ثأربٓ درصةت، كمخف درصةت؟

ٍؽر.  أواًل/ /كيِة ٞى  ٬ٮ ٣حف أىلع ٨٦ ُك أٝؿا٫٩ ث٭ؾا ا٣
٬٪ةؾ ٨٦ ٤ٔٮق ىلع ثٕي أٝؿا٫٩ ث٭ؾا ا٣ٞؽر ٣حف ٗؿيجنة، ك وزةًُية/

٨ ٬ٮ ٦س٫٤املٕةرصي  .(2)٨ ٦ى
                                                 

 .52 -49احلضش اجليةد/  (1)
( حلثجخ ث٭ة ػالؼ 145 -122كٝؽ رضب النػيغ الكػيؽ أ٦س٤ح )رد احلضش/ 

 ٦ة ٝؿرق النيغ لٌع؛ كل١٪٭ة لك٭ة ػةرج حم٢ ا٣زناع!
قذضؽ يف ِبر النيغ/ مىُىف ث٨ مٕجةف الٮرايق )مؼىيح املٞؿئ/ ٔجؽ ا  (2)

= 
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ٚ٪يف  ؛ كال اعدة ال ٔٞالن ٦ة ل٥ يل٨ مكذعيالن  أف واخلالوح/
٤ٮ اإل  ي٫٧ُٕ ٨٦ ينةء. ،ق٪ةد رزؽ ٨٦ اكصٮدق ال ظضح ٚي٫، ٔك

ميٮػ٪ة يف ظل٥  ٨٦إ٩٪ة ال نكذُيٓ أف ٩رتؾ ٦ة د٧٤ٕ٪ةق 
األقة٩يؽ، كاذلم ٬ٮ ٦ٕذ٧ؽ ٔ٪ؽ دمة٬ري ا٧٤ٕ٣ةء، كَجٞ٪ةق يف ٚؿكع 

ؾ املججيح ألص٢ دٮ٧٬ةدٟ، كدٔٮا ؛٨٦ احلؽير كا٫ٞٛ٣ /ا٥٤ٕ٣ املؼذ٤ٛح
  ؟؟ ك٢٬ ٨٦ امل٧ل٨ىلع ٢٬ ي٢ٕٞ؟ ك٢٬ يكٮغ

  
=                                                  

النيغ الكيؽ يه  ٔجؽ ا٣ْٕي٥، كحتؽيؽ َجٞذ٫، ك٦ٞؽار ٤ٔٮق( أف اقتجٕةدات
 .ٔؽـ إدراؾ ل٤ٮاٝٓ، كإ٧٩ة يه حمي ػيةؿ، ال تكذعي٢ ٔٞالن كال اعدة
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ًؿحى ك٬ٮ اجلؿح اذلم ل٥ ي٪ُجٜ / وٌَ اجلٔع اثلةين   ث٫/ ىلع ٨٦ صي
 أواًل/ اجلؿح ثةجلٓةىح/

أكرث النيغ الكيؽ يف ٠ذةث٫ ٨٦ صؿح احلؽادم ثةجل٭ة٣ح، كٝؽ 
أ٫٩ كأف ذلٟ ٬ٮ الىعيط، ك ثيةف ٔؽاتل٫، كأ٫٩ ٣حف ث٧ض٭ٮؿ، دٞؽـ

جٍؽاف، اذلم ٩ؿكم ٨٦ َؿي٫ٞ ثال دؿدد؛ ٧٠ة  ظةهل أ٢ٌٚ ٨٦ اث٨ عى
 .دٞؽـ ذلٟ

 ثةلهؾب/  ؿحاجل/ زةًُية
ٔجؽ ا ٔجؽ ا٣ْٕي٥ يف ركايذ٫ ٨ٔ لع ثذؽ٣حف  ظ٧١خى ٝؽ  -1

 /احلؽادم
ط لٟ كل٤ٞؿٌ كق اء أ٩ٟ دذ٭٥ النيغ ٔجؽ ا ٔجؽ ا٣ْٕي٥ أًك

ة ٣حف ىلع املى٤ُط املٕذ٧ؽ ٔ٪ؽ ثةل١ؾب، كأف تك٧يذٟ هل دؽ٣حكن 
 ،ركايذ٫ ُك درتؾ أف يججْغ ؛ؾاػث٭ ٫ػٚي ثُٕ٪ٟ ٢ الؿكيح، كأ٩ٟػػ٬أ

فإن ؛ ٧٠ة ٬ٮ احلل٥ يف املؽلكني، ٍٚٞال َؿي٫ٞ ٨ٔ احلؽادم 
الهؾاب ال حتو الؿوايح ِّٔ ٌُيًلة؛ خبالف املؽلف؛ فإُّ جتٔز 

 الؿوايح ِّٔ فيٍة لً يؽلف فيّ.
 ؛أك ميغ ميؼ٫ ،ٚةتلؽ٣حف ٬ٮ أف يؿكم الؿاكم اخلرب ٨ٔ ميؼ٫

ك٬ٮ ي٥٤ٕ أ٫٩ ل٥  ،٨ٔ ٚالف /حنٮ ،ثىي٘ح ٣حكخ رصَيح يف الك٧ةع
حلٮ٥٬ الكة٦ٓ  ؛أك أف ميؼ٫ ل٥ يك٧ٓ ٨٦ ميؼ٫ ،يك٧ٓ ٨٦ ميؼ٫

 ،ادىةؿ الك٪ؽ امل٪ُٞٓ، كال يىط أف يؿكي٫ ثىي٘ح ق٧ةع رصَيح
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ة اكذثن ٔ٪ؽاؾ أل٫٩ يلٮف  ؛أك ق٧ٓ مييخ ميؼ٫ ،ق٧ٕخ مييخ /حنٮ
أك ي٥٤ٕ أف ميؼ٫ ل٥  ،ا؛ إذ إ٫٩ ي٥٤ٕ أ٫٩ ل٥ يك٧ٓ ٨٦ ميؼ٧ٔ٫ؽن 

 يك٧ٓ ٨٦ ميؼ٫.
 ٝةؿ ا٣ٕؿايق يف أ٣ٛيذ٫/

٨ٍ  دؽ٣حفي  ٍي ٦ى ًٞ يٍك ٨ٍ ي زى٫، كيؿدٌف ثػ  ااًلق٪ةًد/ ٧٠ى ػػػؽر ٨ٍ »ظى فٍ »ك« عى
ى
  «أ

 (1) ............................................  ييٮ٥٬ًي ادِّىةال ..................« ٝةؿ»ك
كيؽ الٔ٪ؽ النيغ ٠ؾاب القٮٌف  كالنيغ ٔجؽ ا ٔجؽ ا٣ْٕي٥

 /(2)ظذ٧ة٣ني٬ؾي٨ اال يف أظؽ
ث٢ ٬ٮ  ؛٤ٚحف ٬٪ةؾ ظؽادم أوالن  ،أ٫٩ اػذ٤ٜ احلؽادم األول/

يف رأم النيغ ة ل٤لك أف القٮٌف ك٥٬، كيف ٬ؾق احلةؿ يلٮف كاًعن 
 .كيؽ ٠ؾابال

أ٫٩ اكف ٬٪ةؾ ظؽادم ل٥ يؽرؾ ا٣ٕجيؽم يف  االظذٍةل اثلةين/
أك ثةق٥ آػؿ أػٛةق القٮٌف،  ،كيؽ، إ٦ة ث٪ٛف االق٥الأذٞةد النيغ 

 .ِبير يجؽك أف احلؽادم ٝؿأ ىلع ا٣ٕجيؽم ؛٪ةدٚؽلف القٮٌف اإلق
َرب أف ميؼ٫ ٝؿأ ىلع أ٫٩  /القٮٌف إصةزيتامل٪ىٮص يف ٣ل٨ 

  .(3)رصاظح ا٣ٕجيؽم
                                                 

 .154 -153حذةف/ ابل (1)
 .288، 282، 251رد احلضش/  (2)
٧ٍنريمإصةزد٫  (3)  ب. /2ب، كإصةزد٫ ٣ٕةمٮر/ ؿ/  /3/ ؿ/ ل٤نر
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؛ ث٢ رصح «٨ٔ ا٣ٕجيؽم»ثىي٘ح حتذ٢٧ الك٧ةع؛ ٠ػ يأت ٥٤ٚ 
ٚي١ٮف القٮٌف يف ٬ؾق احلة٣ح اثلة٩يح  ؛مثٞؿاءة ميؼ٫ ىلع ا٣ٕجيؽ

ٌن الة ٔ٪ؽ النيغ ٠ؾاثن   ة.كيؽ أي
ٞؽي  ،ةكيؽ هلؾا دؽ٣حكن الٚتك٧يح النيغ  ة ل٧٤ؽلكني ٨٦ ق ثةثن ٔك

 ؼٛٙ كٝٓ اللك٧ح.، أك حلاء ٬ٮ ص٭٢ ٦٪٫ ث٧ٕىن ٬ؾا املى٤ُطا٣ٞؿ
 حلؽادم/ ا دلؾيت -2

كذلٟ ٔ٪ؽ٦ة اٚرتض أف احلؽاد ٬ٮ اذلم أقٍٞ الٮاقُح ا٣يت 
جىيٍؽم ٕي ، ٦ٓ أف احلؽاد أك )احلؽادم( رصح ثٞؿاءد٫ (1)ثح٪٫ كبني ا٣

 .(2)ىلع ا٣ٕجيؽم
 دلؾيت احل٤ٮاين/ -3

رصح احل٤ٮاين ثأف ميؼ٫ املؿزكٌف ميغ اإلٝؿاء ث١٧ح، كيأىب  ٚٞؽ
 !(3)ذلٟ النيغ الكيؽ

ب الؿواة ثؽون ثيِح؛ ىكَ ٌة أوٕت أن ٌة أقٓو أن دكؾّ 
 يُلَجو ذلم ٌِم.

 ثةتلؽىيف/ اجلؿح /زةثلًة
 ، ٞؽ هل ثةثنة مكذٞالًّ ٠رث الكـ النيغ الكيؽ ٨ٔ اتلؽ٣حف، ٔك

                                                 

 .288، 251رد احلضش/  (1)
٧ًٍنريمإصةزد٫  (2)  ب. /٣2ٕةمٮر/ ؿ/ ب، كإصةزد٫  /3/ ؿ/ ل٤نر
 ب. /3إصةزة احلي٤ٍٮاين ألمحؽ د٧٬ةف/ ؿ/  (3)
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 .(1)«احلضش اجليةد دذضة٢٬ اتلؽ٣حف كاملؽلكني»ق٧ةق/ 
 /آفةت، أُّجّ ىلع أٍْٓةيف ْؾا ابلةب ووكٓ 

أ٫٩ اد٭٥ النيغ ٤ٔيًّة ثأ٫٩ يربئ املذٞؽ٦ني كاملذأػؿي٨ ٨٦  األوىل/
 .(2)قةظح اتلؽ٣حف

 ٥٤ٚ ي٢ٞ ٬ؾا ثذةدنة.ك٬ؾا ٠ؾب ىلع النيغ لٌع، 
كا٣ٕضيت أ٫٩ ال يٛؿؽ ثني ابلعر يف أزؿ اجل٭ة٣ح  اآلفح اثلةُيح/

اقذؽؿ ثذأوي٢ ىلع ٝجٮؿ الؿكايح كبني أزؿ اتلؽ٣حف يف ذلٟ؛ ٚٞؽ 
املذٞؽ٦ني كاملذأػؿي٨ ٨٦ يف املضة٬ي٢ ىلع أ٫٩ يربئ  النيغ لعٌ 

 !(3)قةظح اتلؽ٣حف
ـ٫٧ٔ األ٦س٤ح ىلع اتلؽ٣حفأ٫٩ أكرد ٠سرينا ٨٦  اآلفح اثلةثلح/ ، ث

 .، كدٞؽـ كص٫ ػُإ ٬ؾا(4)أ٦س٤ح ىلع ال١ؾب الرصيطكيه 
٧٠ة دٞؽـ أف ٤ٝ٪ة/ إف النيغ الكيؽ ال يٛؿؽ ثني مى٤ُعةت 

 ا٤ٕ٣ٮـ؛ ٌٚالن ٨ٔ أف يٛ٭٥ ا٤ٕ٣ٮـ ذاد٭ة.
ـ٫٧ٔ اآلفح الؿاثٕح/ ٓ اهلؾيل ٦ٓ املؽلكني ث ذ٠ؿ أف ، ز٥ أ٫٩ ًك

                                                 

 .129رد احلضش/  (1)
 .129رد احلضش/  (2)
 .129رد احلضش/  (3)
 .117 -112رد احلضش/  (4)
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ٌؽ ٠ؾثنةذ٠ؿ٬ة دؽ٣حك٫ ٬ؾا ٦ٓ اجل٧ةذج األػؿل ا٣يت   ٕى  !!(1)٫ٕ٦ يي
٬ؾا ! كال ييٍؽرل أي٨ قيٞٙ اجلٮ٬ؿيح النيغ الكيؽأػُةء  ك٬ؾق ٨٦

   ؟!ثال ثحٌ٪ح يف ا٨ُٕ٣ يف ا٧٤ٕ٣ةءالؿص٢ 
، ؛ ٌٚالن ٨ٔ ال١ؾبثةتلؽ٣حف كوٙ اهلؾيل اأظؽن  أ٥٤ٔ أف كال

ة كأاغحلٍ يف  ٢ أميةء ٦٪١ؿة، ال حتأقة٩يؽق، كإ٧٩ة ذ٠ؿكا هل أك٬ة٦ن
 .(2)ا٣ٞؿاءة ث٭ة، كال يىط هلة إق٪ةده 

  ؛ ٌٚالن ٨ٔ أف يلٮف ٨٦ ال١ؾب.ك٬ؾا لك٫ ٣حف ٨٦ اتلؽ٣حف
ثٕؾر كصي٫، ال ي٘يت  يف ذلٟ كٝؽ أذؾر هل اث٨ اجلـرم

٨ لي٫ ا٣ٛ٭٥ كي ذؾار ث٫ ٨٧ٔ ظى ، ، كأظك٨ ا٨ْ٣ ثأ٢٬ ا٥٤ٕ٣األ
ك٬ٮ ٦ٕؾكر يف ذلٟ؛ أل٫٩ ذ٠ؿ  ،أقة٩يؽقكٝؽ كٝٓ هل أك٬ةـ يف / »ٚٞةؿ

٥ ظى٢ ٨٧ٚ زى  ،كأكرث ا٣ٞؿاء ال ٥٤ٔ هل٥ ثةألقة٩يؽ ،٦ة ل٥ يؾ٠ؿق ٗريق
 .(3)«٥الٮ٬ى 

ةل٥ / اخلةمكحاآلفح  ؽ ا ػٔجالد٭ةـ  يؾ٠ػؿ قبجنة ٧٤ٔيًّة كصي٭ن
 ىل أٌف ٤ٗٮ اتلىٮؼ، كم٫ُُ،، ٚٞؽ ذ٬ت إثةتلؽ٣حف ٔجؽ ا٣ْٕي٥

 .(4)ٔجؽ ا ٔجؽ ا٣ْٕي٥ كاملؿزكٌف ٬ٮ الكجت يف دؽ٣حف
                                                 

 .118، 112رد احلضش/  (1)
 .422/ 2، كاغيح اجل٭ةيح/ 242َجٞةت ا٣ٞؿاء/  (2)
 .422/ 2اغيح اجل٭ةيح/  (3)
 .146رد احلضش/  (4)
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يٜ ٦٪ةط اتلؽ٣حف هل َؿؽ ٧٤ٔيح حتٞىلع أف ٬ة٬٪ة ٩جج٫ ك
ٓ دٛىي٤٭ة؛ ألف إدػةهل مى٤ُط اتلؽ٣حف ٦٪ٌجُح،  ٣حف ٬ؾا مًٮ

 .يف ٬ؾا ابلعر ػُأ صٮ٬ؿم ٦٪٫

يؽ دؽ٣حف ٔجؽ ا ٔجؽ ا٣ْٕي٥ كاملؿزكٌف ٥ يثجخ النيغ الك٤ٚ
  .(1)ٚةدٌج٫ٕ ، كإ٧٩ة ٬ٮ رأم رآقثُؿيٞح ٧٤ٔيح

رآق  أف ي٨ُٕ يف اجلةس ملضؿد رأمكلٮ ٚذع٪ة ابلةب للك مؼه 
ُك أظؽ أف يؿَل ٨٦ مةء  ٓقٍ ، كألوجط يف كي جلة أظؽة ق٥٤ مل

ىٮٍ » /ٝةؿ ريض ا ٔ٪٭٧ة، أف اجلِب  اث٨ ٔجةس٨ٕٚ  ثةتلؽ٣حف،  ل
 ٍ٥ ٮىا٬ي ٍٔ ٯ اجلرةسي ثًؽى ُى ٍٕ ةؿو  ؛يي ةءى رًصى درىعى ٩ىةسه ًد٦ى ٥ٍ الى ى٭ي ال ٍمٮى

ى
 «كىأ

 .(2)احلؽير
  

                                                 

كأم َة٣ت ٥٤ٔ يٕؿؼ مى٤ُعةت ا٤ٕ٣ٮـ كظؽكد٬ة، لٮ ذ٠ؿت هل أف النيغ  (1)
ـظح ؛ة ل٤ذؽ٣حفكيؽ ص٢ٕ النٍُ يف اتلىٮؼ قبجن ال ذرب املكأ٣ح م دؽٔٮ  ،أل

 .ل٤ٌعٟ
 (.4567( كمك٥٤ )4552ركاق ابلؼةرم ) (2)
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ٔ اجلؿح اذلي اُُجق ىلع ٌَ ُصِؿَح ثّ؛  وٌَ اجلٔع اثلةىر/  ْو
  ثّ روايذّ/ دّ ؿَ وىكَ ال دُ 

  ثةبلؽٔحؿح اجل/ 
كل٥ جتؽ ٨٦ ثح٪٭٥  ،٢٬ ِبسخ ث٪ٛكٟ قرية ُك كاظؽ ٦٪٭٥»ةؿ/ ٝ

 .(1)«ة يف وٮٚيذ٫ة ٦٘ةحلن كال وٮٚيًّ  ،كال وةظت ثؽٔح ،ة٦ؽلكن 
جؽ ا ٔجؽ ا٣ْٕي٥ رٍل النيغ الكيؽ كٝؽ  القٮٌف املؿزكٌف ٔك

 !(3)دؽ٣حك٭٧ة يف الكجت ٬ٮ ٬ؾا كص٢ٕ ،(2)٤٘ٮ اتلىٮؼ، كم٫ُُث
جلة ٚي٭ة ٝةٔؽة كالؿكايح ٨ٔ املجذؽع اذلم ل٥ يلٛؿ ثجؽٔذ٫ 

                                                 

  .34رد احلضش/  (1)
 ثةملٞةـ القٮٌف/ ٬ٮص٢ٕ الحل٢ ا٣ٞةَٓ النةيف يف ٔالٝح ٔجؽ ا ٔجؽ ا٣ْٕي٥  (2)

 قؤاؿ النيغ/ محـة ٔجؽ امل٪٥ٕ لع حم٧ؽ اغ٥٩، كأ٫٩ ذ٠ؿ هل ٝىح دؽؿ ىلع
  .149ٔالٝح ٔجؽ ا ٔجؽ ا٣ْٕي٥ ثةملٞةـ القٮٌف. ا٩ْؿ رد احلضش/ 

ب٢ً النيغ محـة   ٨ٔ ٬ؾق -كقؤاهل كصٮاث٫ مكض٢ ٔ٪ؽ٩ة وٮديًّة-كٝؽ قي
ؿ.ا٣ٞىح؛ ٚٞةؿ/ ق٧ٕذ٭ة ٨٦ اجلةس، ٚٞي٢ هل/ مم٨ ٍذ٠ي

ى
 ؟ ٚٞةؿ/ ال أ

ٚة٩ْؿكا/ ٠يٙ يكذؽؿ النيغ الكيؽ ثٞىح ال يؽرم ٨٦ ٬ٮ راكي٭ة! ك٢ٕ٣ 
 ٬ؾا الؿاكم ثح٪٫ كبني راكم الٮإٝح كاقُذةف أك زالث، كال يؽرل ٔ٪٭٥ محبنة!!

٫٤ٍٕ ٬ؾق ا٣ٞىح يه الحل٢ ا٣ٞةَٓ النةيف ىلع  ضت ٨٦ ٬ؾا لك٫/ صى كاأٔل
 ٦ؾ٬ج٫!!!

 ةَٓ النةيف؛ ٧ٚة ظةؿ دحل٫٤ اذلم ٣حف ٠ؾلٟ؟!كإذا اكف ٬ؾا ظةؿ دحل٫٤ ا٣ٞ
  .146رد احلضش/  (3)
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ك٣حكخ ػةوح ث٧كأ٣ح إق٪ةد املؿزكٌف ، ، ٩ُجٞ٭ة يف ُك ا٤ٕ٣ٮـزةثذح
  .كالقٮٌف

  /كا٣ٞةٔؽة يف ذلٟ
ٔاء اكن دأيً كجٔل روايح املجذؽع املذأول إىل  ة؛ إذا اكن وةدكًة، ق

  /ٌَ املِهؿات يؤيؽ ثؽٔذٌّة  وِ ؿْ ؛ ٌة لً يَ ثؽٔذّ أم غري داع  
٦٪٭٥  ،كٌلف ٝٮـ يذلك٧ٮف يف ا٣ٞؽر»/ (259)ت/  صةينزى ٮٍ اجلى ٝةؿ 

ً كيذٮ٥٬ ٤ٔي٫ (1)فٌ ـى ٨٦ يي  ة ٔؿٚٮا ٨٦ ٧ى ، اظذ٢٧ اجلةس ظؽيس٭٥ ل
٥ ٬ر ٮى ذى ، ل٥ يي كأ٦ة٩ذ٭٥ يف احلؽير ،كوؽؽ ألكجذ٭٥ ،الي٨اصذ٭ةد٥٬ يف 

 .(2)«ٮا بكٮء رأي٭٤٥ي كإف ثي  ؛٤ٔي٭٥ ال١ؾب
 / ٤ٝخ ٣ٕجؽ الؿمح٨ ث٨ ٦٭ؽم/كٝةؿ ق٤ي٧ةف ث٨ أمحؽ الٮاقُٰ

 ق٧ٕذٟ حتؽث ٨ٔ رص٢، أوعةث٪ة يلؿ٬ٮف احلؽير ٔ٪٫، ٝةؿ/
ً »/ ٝةؿ ،٤ٝخ/ حم٧ؽ ث٨ رامؽ المنٌف ؟«٨٦ ٬ٮ» اكف / ؟ ٤ٝخ«٥ى كل
 . (3)«ق٦ة يرضٌ »كٝةؿ/  ،ٌٚ٘ت؛ ةيًّ رً ؽى ٝى 

ٞى  قٕيؽ ث٨ حلعىي ٤ٝخ يين/ؽً ال٧ى  ث٨ا كٝةؿ الؿمح٨  ٔجؽ إف ةف/ٌُ ا٣
 ؛يف ابلؽٔح ةأدؿؾ ٨٦ أ٢٬ احلؽير مم٨ اكف رأقن ة / أ٩ى ث٨ ٦٭ؽم ٝةؿ

                                                 

٥ ٤ٔي٫. (1) ذىٮى٬ر ٌف/ يي ـى   يي
  .312أظٮاؿ الؿصةؿ؛ هل/  (2)
 .129ال١ٛةيح؛ يف أوٮؿ ٥٤ٔ الؿكايح/  (3)

  أم ٨٦ ص٭ح ركايذ٫.«/ ٦ة يرضق»ك٦ٕىن/ 
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ٞذةدة، ٠يٙ يى٪ٓ / ٠يٙ يى٪ٓ ثٚٞةؿ ،ٌٚعٟ َيىي ث٨ قٕيؽ 
ٌؽ َيىيأيب ركاد؟ثةث٨ ٠يٙ يى٪ٓ  ،ؽاين٧ٍ ٧ٕؿ ث٨ ذر ال٭ى ث ة ٝٮ٦ن  ! ٔك

٬ؾا الرضب ؿمح٨ ؾ ٔجؽ الؿى / إف دى أمك١خ ٨ٔ ذ٠ؿ٥٬، ز٥ ٝةؿ َيىي
  .(1)«اا ٠سرين دؿؾ ػرين 

ٞى  / لٮ دؿًلخي كٝةؿ اث٨ املؽيين لٮ دؿًلخ ك ،رؽى أ٢٬ ابلرصة حلةؿ ا٣
  .(2)«تخ ال١ذبى ؿً خلى  ؛-ٓيُّ نى يٕين ا٣تر - أ٢٬ ال١ٮٚح ذللٟ الؿأم

  /املجذؽٔح كأوعةب األ٬ٮاءكايةتي ر»كٝةؿ احلةك٥/ 
ا اك٩ٮا ٚي٭ة ذإ ؛ؽير ٦ٞجٮ٣حٚإف ركايةد٭٥ ٔ٪ؽ أكرث أ٢٬ احل

ث حم٧ؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ ابلؼةرم يف اجلة٦ٓ الىعيط ظؽٌ  ٚٞؽ ؛وةدٝني
كىاًصينٌ  ٌجةد ث٨ يٕٞٮب الؿر  ... ٨ٔ عى

ة يف الىعبلكٝؽ اظذش ا ٌن   يطؼةرٌم أي
ى
 ،ةينهلٍ ث٧ع٧ؽ ث٨ زيةد األ

ًؿيـ ث٨ ٔس٧ةف كادٜٛ  ،ك٧٬ة ممة امذيً٭ؿى ٔ٪٭٧ة اجلرٍىت ،ىبظى الؿر  كظى
 ،ىلع االظذضةج ثأيب ٦ٕةكيح حم٧ؽ ث٨ ػةًزـ ٤٥ػابلؼةرم كمك

٤يٮٌ ذي٭ً كٝؽ ام ،ىسجىيٍؽ اّللر ث٨ مٮكعي  ٘ي  .(3)«ؿى ٔ٪٭٧ة ا٣
 ،ثٕؽ أف ذ٠ؿ أق٧ةء ٠سري ٨٦ الؿكاة- ٘ؽادمٝةؿ اخلُيت ابلك

                                                 

 .128ال١ٛةيح؛ يف أوٮؿ ٥٤ٔ الؿكايح/  (1)
 .٥٤ٔ129 الؿكايح/ ال١ٛةيح؛ يف أوٮؿ  (2)

 «.ذل٬ت احلؽير /يٕين «ػؿبخ ال١ذت» /ٝٮهل»/ ثٕؽ ذلٟ ٝةؿ اخلُيت
 . 49املؽػ٢ إىل ٠ذةب اإللكي٢/  (3)
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أ٢٬ ا٥٤ٕ٣  فى كر دى » أذٞةديح خمذ٤ٛح/بٮف إىل ثؽع اظذش ث٭٥ ك٥٬ ٦جكٮ
كاظذضٮا ثأػجةر٥٬، ٚىةر ذلٟ اكإلدمةع  ،ركايةد٭٥ ةة كظؽيسن ٝؽي٧ن 
  .٦٪٭٥

٦ٞةر٩ح  كب٫ يٞٮل ا٨ْ٣ يف ،ك٬ٮ أكرب احلضش يف ٬ؾا ابلةب
 .(1)«الىٮاب

٤٪ة ٚ ،ل١٪٫ وؽكؽ ؛دٍل يع صى مي»/ ٝةؿ اذل٬ِب يف أثةف ث٨ د٤٘تك
٤ي٫ ثؽٔذ٫ ،وؽ٫ٝ   .(2)«ٔك

ك٬ٮ أكؿ ٨٦ داع إىل ، يف ركايذ٫ ين٭ى اجلي  اؽن جى ٍٕ ا٧٤ٕ٣ةء ٦ى  ٜككزٌ 
ٞى ثؽٔح   /رؽى ا٣

  .«زٞح»ىي ث٨ ٦ٕني/ َئ٪٫ ٝةؿ 
  .«اكف وؽكٝنة يف احلؽير»كٝةؿ أثٮ ظةد٥/ 
  .«مءك٦ؾ٬ج٫ رد ،ظؽيس٫ وة٣ط»/ كٝةؿ الارُٝين

 ًٕ   .(3)«٥ ثةل١ؾب٭ى ذر اكف ال يي  ،دةثيع زٞح» /ٌلضٍ كٝةؿ ا٣
 . (4)«وؽكؽ يف ٩ٛك٫»كٝةؿ اذل٬ِب/ 

  .(1)«وؽكؽ، ٦جذؽع»كٝةؿ اث٨ ظضؿ/ 
                                                 

 .125ال١ٛةيح؛ يف أوٮؿ ٥٤ٔ الؿكايح/  (1)
ذؽاؿ/  (2)  .5/ ٦1زياف األ
 .226 -225/ 12د٭ؾيت اتل٭ؾيت/  (3)
ذؽاؿ/  (4)  .141/ ٦4زياف األ
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جؽ املضيؽ ث٨ ٔجؽ ا٣ٕـيـ ث٨ أيب رى     /ادكر ٔك
ريق ،َيىي ث٨ ٦ٕنيٞح كزٌ    .ٗك

 .(2)«دأيح إىل اإلرصةء ،زٞح»/ كٝةؿ أثٮ داكد

ًتٌيح، كحن٨ نك٪ؽ ٨٦ َؿيٜ اإل٦ةـ املذٮيل ، ك٬ٮ ٨٦ ٚؿٝح اخلى٤ٍٮى
 إظؽل ا٣ٛؿؽ الىٮٚيح.

إىل رب٫  يٞٮؿ ا٣ٕجؽ ا٣ٛٞري الٌٕيٙ امل٤ذضئٚ» /٩ٛك٨ٔ٫ ٝةؿ 
 . (3)«/ حم٧ؽ املذٮيل، النةٚيع، اخلى٤ٍٮىيتال٤ُيٙ
ًتٌيح/ ٨٦ ا٣ٛػكا٣ٛ ؛ كإف اكف (4)ٮٚيح ا٣٘ةحلحػػؿؽ الىػػؿٝح اخلى٤ٍٮى

ٓ ثأف املذٮيل يٕذٞؽ دميٓ ٔٞةاؽ٬ة. ُى ٍٞ  ال يي
ٗػػريق ٚي٧ة كٝؽ دةثٓ ال٧يذٮيل »ٝةؿ ال٠ذٮر إثؿا٬ي٥ الكقػػؿم/ 

 اك٣ٞٮؿ ثأف ذات اجلِب  ؛-ك٬ٮ ٤ٝي٢-ال يججْغ، ككٝٓ ٚي٧ة ال يىط 
ا ٔػػًل أظػػةدير كآزةر  اك٩خ ٩ٮرنا، أم/ أ٫٩ خم٤ٮؽ ٨٦ ٩ٮر! ٦ٕذ٧ؽن

  
=                                                  

 .539 دٞؿيت اتل٭ؾيت/ (1)
ذؽاؿ/  (2)  .648/ ٦2زياف األ
 .127الؿكض اجلٌري/  (3)
، ك٬ؾي٨ كَةرؽ ٔجؽ احل٤ي٥ ،ملع٧ؽ ا٣ٕجؽق ؛كدُٮر٬ة ،ننأد٭ة /الىٮٚيحا٩ْؿ/  (4)

 ا٣ٕ٪ٮا٩ني ىلع اال٩رت٩خ/
 ا٣ُؿيٞح اخل٤ٮديح، إقالـ كيت، مؿًلـ ا٣ٛذٮل. -1
 ا٣ُؿيٞح اخل٤ٮديح، الؿاوؽ. -2
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 ال أو٢ هلة ... 
اك٩خ  كٝؽ كرد أف ذات اجلِب »كٝةؿ يف إحتةؼ األ٩ةـ/ 

 . (1)«٩ٮرنا
ز٥ ٢٤ٔ ال٠ذٮر الكرسم ذلٟ ثة٩تنةر ا٣ُؿؽ الىٮٚيح يف 

   .(2)ا٣يت يجذِل إحل٫ املذٮيل ،حيٌ تً ٮى ٤ٍ مرص، ك٦٪٭ة ا٣ُؿيٞح اخلى 
جؽ ا ٔجؽ ا٣ْٕي٥ٚؿكايت٪ة ٨ٔ  ٦س٢ ركايت٪ة  النةذيل املؿزكٌف ٔك

 .ء ا٤ُ٣تنكذضزي٬ة ٦٪ؾ ثؽ ،اخلى٤ٍٮىيت ٨ٔ املذٮيل
املذٮيل ٝؽ يؽٚٓ اإل٦ةـ ٧ٚة أدراؾ أف إػجةرؾ ِبةؿ  فإن كةل كةاو/

 ؟إىل م٨ ا٣٘ةرة ٤ٔي٫ الكيؽالنيغ 
٣حف ٠الكـ  ة يف املذٮيلٚإف الك٦ن  ال أّ٪٫ جيؿؤ ىلع ذلٟ؛ كيخ/

  يف احلؽادم كاملؿزكٌف.
 أ ٚ٪ع٨ هل ثةملؿوةد.ٚإف جتؿٌ  /كىلع أم ظةؿ

 
  

                                                 

 ك٬ٮ رقةتل٫ يف املةصكتري. ،72، 69 /اإل٦ةـ املذٮيل (1)
 .71 -72/ اإل٦ةـ املذٮيل (2)
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 /ذلؿاء اىلةرصاالقثلةثلح/ ا اآلفح 
كذلٟ  ة ثة٣ٕؽـ،ا٧٤ٕ٣ةء أف ٔؽـ ا٥٤ٕ٣ ٣حف ٧٤ٔن املٕؿكؼ ٔ٪ؽ 

ة املن٭ٮرة ٨ٔ اإل٦ةـ أمحؽ ث٨ ألف ا٥٤ٕ٣ كاقٓ، ك٨٦ ذلٟ ا٣ٕجةر
 .(1)«ٮا٢ٕ٣ اجلةس ٝؽ اػذ٤ٛ ،٠ؾب ٨٦ اٌدىع االدمةع ٚ٭ٮ» ظ٪ج٢/

 ماحلؽادلع كيؽ أ٫٩ ال يٮصؽ مؼه يكُل الكٝؽ ادىع النيغ 
ة ٦ٕيجني، ٣حكٮا  إال ؛يف الكضالت ا٣يت ٚعى٭ة أك احلؽاد أمؼةون

  ٥٬ املٞىٮدي٨.
 .(2)القٮٌف ثةتلؽ٣حفٔجؽ ا ٔجؽ ا٣ْٕي٥ اد٭٥  /كبةتلةيل

ٮح ٬ؾا األمؿ  ؛كٝؽ رددت ٤ٔي٫ ثأف ٬ؾا اقذٞؿاء ٝةرص، كلًٮ
ال َيذةج إىل إٝة٦ح دحل٢، كإ٧٩ة َيذةج إىل دججي٭٫ ٤ٔي٫  ٫أذٞؽت أ٩

 .(3)أيخك٬ؾا ٨٦ أٔضت ٦ة ر !ل١٪٫ ل٥ يٞج٢ الالكـك ٍٚٞ؛
٧٠ة يؿيؽ النيغ -ىن ٤ٔي٫ ظل٥ ُٝيع ييبٚةالقذٞؿاء اتلةـ اذلم 

ليك ين٢٧ دميٓ األٚؿاد، ك٬ؾا  ؛الثؽ أف يلٮف يف حمىٮر ،-كيؽال
 اجلٮع ٤ٝي٢. 

 ٭٥ مك٧٤ٮف. أ٢٬ ٬ؾق ا٧ٕ٣ةرة لك٦سةهل/ 
                                                 

 .439ركايح اث٪٫ ٔجؽ ا/  ،مكةا٢ اإل٦ةـ أمحؽ (1)
عخ أف ٦ة ٫٤ٕٚ القٮٌف  (2) ٥ النيغ الكيؽ-قجٜ أف ًك ٠ؾب، ك٣حف  -يف ٔز

ة.  دؽ٣حكن
 .34رد احلضش/  (3)
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ٚي٧ل٨  ا٣ٞةرص ٚال يؤدم إال إىل ظل٥ ّين،أ٦ة االقذٞؿاء 
ذ٫ ثؽحل٢ ّين، ك٬ٮ ا٣٘ة٣ت يف االقذٞؿاءات، ٚ٭ٮ ال يؤدم  ٦ٕةًر

 .أك ّ٪يح اغبلح ،ث٢ ّ٪يح ؛جلتيضح ُٕٝيح
  النةرع مك٧٤ٮف؟ ٦سةهل/ ٢٬ أ٢٬ ٬ؾق

 ؛ٚ٪جعر يف تكٕح كتكٕني يف املبح ٨٦ أ٢٬ ٧ٔةرات النةرع
 ٚ٪ضؽ٥٬ مك٧٤ني.

 ة.ٚ٪ٞٮؿ أ٢٬ ٬ؾا النةرع لك٭٥ مك٧٤ٮف اغبلن 
اقذٞؿاء النةٚيع أ٢ٝ ق٨ حتيي ٚي٫ املؿأة، ك٬ٮ كًلؾلٟ ٦س٢/ 

أ٫٩ ل٥ يكذٞؿئ ُك ا٣جكةء، كال ٩ىٛ٭٨،  ٔ٪ؽق تكٓ قجني، ك٤ٕ٦ٮـ
ٕيٍَّش ٦٪٭٨؛ ك٣ل٨ رأل ذلٟ يف نكةء ثدلق؛  كال ربٕ٭٨، كال ظىت ا٣

  ٚأزجخ احلل٥ اليلك ثٮاقُح ٬ؾق اجلـايةت ا٣يت أ٦ة٫٦.
  فةالقذلؿاء ىلع ككٍني/

ـٌ  األول/ أ٫٩  /ث٧ٕىن ،ك٬ٮ أف ي٥ٕ االقذٞؿاء ٗري وٮرة ا٣زناع /دة
ٚي٤عٞ٭ة ث٭ؾا  ؛ٚال يجًف إال وٮرة ا٣زناع ،ُك صـايةت اليلك يتذجٓ

  ك٬ٮ ظضح ثةدٛةؽ ا٧٤ٕ٣ةء. ،ُٝيع الال٣ح ك٬ؾا االقذٞؿاء ،األمؿ اليلك
ثٮاقُح  ؛ألمؿ لُك ةك٬ٮ أف يثجخ ظ٧١ن  /اقذٞؿاء ٩ةٝه /واثلةين

 ك٬ؾا االقذٞؿاء ت اخلةرصح ٨ٔ وٮرة ا٣زناع،اتلتجٓ بلٕي اجلـاية
  كال يٛيؽ ا٣ُٞٓ كيكُل حلٮؽ ا٣ٛؿد ثة٣٘ة٣ت. ،يٛيؽ ا٨ْ٣
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 /(1)ٝةؿ وةظت مؿايق الكٕٮد 
 ٮت احلل٥ ل٤يلكِّ ػػًل زجػػػػػػٔ  ثةجلـئِّ  ؿاءي ػػػػػػاالقذٞ ٫ػػك٦٪

 ظضح ثةالدٛةؽ ٮػػػػػػػػػػػػٚ٭ي   ري ذم النٞةؽػػػػ٥ ٗػػػٚإف يٕ
يكٍ   ٨ ا٩تكتػابلٕي إىل ا٣ْك٬ٮ يف  ي ػػي  ٤ٗت ا٣ٛؿد ثةذلم ٮؽى ُل حلي

 ؟اجلةٝه االقذٞؿاءاداعء ُٕٝيح ٠يٙ ٩٪ٞي  فإن كيو/
ىع. كيِة/   ٩٪٫ٌٞ ثةإلديةف ثةملؼة٣ٙ ل٧٤يؽر

 يف الكضالتأك ظؽاد ال يٮصؽ ظؽادم  يؽ/ػكالٚإذا ٝةؿ النيغ 
 إال ٦ة ذ٠ؿت. -ك٬ٮ ٦ٞىٮد جلة-

/ أوعةب الكضالت أ٩ٛك٭٥ ين٭ؽكف أف قضالد٭٥ ٚي٭ة ٤ٝ٪ة هل
، كلك٪ة ٦ذأكؽي٨ ٨٦ دٝح ِبسٟ يف -٧٠ة قجٜ أف ٤ٞ٩٪ة ٔ٪٭٥-٩ٞه 

 .أػُةء صٮ٬ؿيح، ٚأ٩خ ٗري دٝيٜ يف ٤٧ٟٔ ؛ ألف ليٟالكضالت
ٚي٧ة كٝٛخى  أ٫٩ يٮصؽ ٦ٞؿئ ل٥ دؾ٠ؿق /وٌَ ثٕي أدتلِة ىلع ذلم

  ٤ٔي٫ ٨٦ لع احلؽادم أك احلؽاد، املٞىٮد يف ِبس٪ة/
٦ؽيؿيح  ،مؿًلـ ث٤جحف ،٨٦ ٝؿيح ػؿبت٪٧ة ،ك٬ٮ لع احلؽاد

يف ةب ٬ؾق ا٣ٞؿيح ذٌ ة يف ٠ي ، كٌلف ٦ٞؿان  ـه 1292 /ة اعـاكف ظيًّ  ،الَّشٝيح
ة ٛن  . (2)٬ؾق الك٪ح، كٌلف ٠ٛي

                                                 

 .824 -822مؿايق الكٕٮد/ األثيةت/  (1)
ق٪ح/  ٨ٔ املرصم، ثة٣ُٞؿ كاملاكدت، ل٧٤ؽارس ٧ٔٮ٦يح، إظىةايح ٩تيضح ا٩ْؿ/ (2)

ًجٓ ث٧ُجٕح املؽارس امل١٤يح، ق٪ح/  1292 َي  .٬125ضؿيح، ص/  ٬1292الحلح، 
= 
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َجٞح ميٮخ  ةقت أف يلٮف ٨٦ك٬ٮ يف ز٦ةف ي٪ ،٧٤ٚةذا ل٥ جتؽق
جىيٍؽم ممل٨ صػؽ ا ٔجػٔج ٕي ا، كإدراؾ ػؽ ا٣ْٕي٥/ ٚإدرا٫٠ ل٤ ؽًّ

ا ٠ؾلٟ   ؟!ٔجؽ ا ٔجؽ ا٣ْٕي٥ هل ممل٨ صؽًّ
٨٦ ٦ٕ٭ؽ  ،ىلع دث٤ٮـ قجذني -ِب٧ؽ ا دٕةىل- كٝؽ ظى٤خي 

اتلةثٓ ل٤ضة٦ٕح ا٣ٕؿبيح، كٝؽ درق٪ة ٚي٫ ٠يٙ  ،املؼُٮَةت ا٣ٕؿبيح
ؿٝخ يف ا٣ٕةل٥ لك٫؛ ٚال ي٧ل٨ أف أف املؼُٮَةت ا٣ٕؿبيح ٝؽ دٛ

 حنرص ِبس٪ة ٨ٔ ٠ذةب أك خمُٮَةت أك كزيٞح يف مىؽر كاظؽ.
٧٠ة أف ٨٦ امل٤ٕٮـ أف اإلصةزات كالٮزةاٜ دٮصؽ يف امل١ذجةت 

 ا٣ٕة٦ح كاخلةوح.
 ح كاظؽة يف م١ذجح كاظؽة ث٭ٮال٩ؽايف كزيٞ م١سخى كإف ٠٪خ ٝؽ 

  
=                                                  

جؽ ا  كمم٨ اكف ٫ٕ٦ يف ميٮخ ٠ذةديت د٤ٟ الك٪ح/ ظكػ٨ اجلؿيِس، ٔك
 .181، 33ٔجؽ ا٣ْٕي٥ القٮٌف. ا٩ْؿ/ املىؽر الكةثٜ/ 

 كٝؽ أ٣ٛذ٫ كَجٕذ٫ الك٣ح املرصيح رق٧يًّة، كٝؽٚأي٨ أ٩خ ٨ٔ ٬ؾا ال١ذةب، 
 ( أ٩ٟ اقت٪ٛؽت ص٭ٮدؾ يف ابلعر ٨ٔ احلؽادم أك265ادٔيخ )رد احلضش/ 

 ثني ا٣ٞؿاء/ ٨٦ ػالؿ املنيؼح، أك اتل٧٤ؾة، أك اإلصةزات، أك املؤ٣ٛةت،»احلؽاد 
 «.أك األقة٩يؽ، قٮاء اكف ذلٟ يف امل١ذجةت ا٣ٕة٦ح، أك ٗري ذلٟ

ا٣ٕة٦ح؛ ك٬ؾا ٠ذةب دةثٓ لدلك٣ح املرصيح كٝؽ ٝرٌصت ٚي٫، ١ٚيٙ ثةمل١ذجةت 
 ا٣يت ٚي٭ة ٠٪ٮز كذػةاؿ؟! اخلةوح،ث٢ ٠يٙ ثةمل١ذجةت 

، ز٥ دبين ىلع دٞىريؾ ا٨ُٕ٣ يف ا٣ٌٞؿاء!  !!٦ٞرصِّ
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٨ٔ امل١ذجةت  ٌٚالن  ؛٣ٕة٦ح١ٚيٙ ثل٢ امل١ذجةت ا؛ (1)ٔؽة أم٭ؿ 
  ؟اخلةوح

ثٕي اجلةس يف احلؽادم؛ أل٫٩ مرصم؛ ٥ لٟ ذلٟ ٤ر ز٥ إف قى 
 !؟١حك٬ٮ ٦ٞي٥ ث٧ ،ك٥٤ لٟ ذلٟ يف املؿزكٌف١ٚيٙ ي
ف ٔ٪٫ َالب ٨٦ دميٓ أحنةء ا٣ٕةل٥، كَي٤٧ٮأ٫٩ يؿد ٤ٔي٫  /أم

األرض كأٝىة٬ة، ١ٚيٙ ا٥٤ٕ٣، ز٥ يٕٮدكف إىل ثالد٥٬ يف أدىن 
ةيلٮف اقذٞؿاؤؾ ٚي٫   ! ؟دة٦ًّ

ٛٓ ٚي٫ ال٤ٙ كالكراف لكذح ٚةقذٞؿاؤؾ ٝةرص ثيٞني، كال ي٪
٢ْ٣  ة ىلع امل٪٭ش اذلم دتج٫ٕ؛ث٢ لٮ ٣ٛٛخ كدرت قتني اع٦ن  أٔٮاـ؛

 ا!اقذٞؿاؤؾ ٝةرصن 
 ل١٪٫ ظضح. ؛أف اقذٞؿاءم ٝةرص ق٧٤خي  فإن كيخ/

ع٪ةق لٟ ٨٦  ؛٬ٮ ظضح ّ٪يح ًٕيٛح ل٤٘ةيح كيِة/ ثٕؽ ٦ة ًك
٭ة ِبضح ّ٪يح أٝٮل ٦٪٭ة كا٣يتأظٮاؿ الكضالت،  يه ك ،٩ٕةًر

م٭ةدة اثلٞةت لي٪ة ثٮصٮد احلؽادم، كادىةؿ ق٪ؽق، كبةدىةؿ ق٪ؽ 
  املؿزكٌف ثة٣ٞؿاءة كاإلٝؿاء.

  

                                                 

 .42رد احلضش/  (1)
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 املجعر اثلةىر/ دنجيٓةن

 
 /الزم املؾْت الزم كةٔؽة/األول/ اتلنجيّ 

 
  كيؽ ث٤ٮازـ الك٫٦ ظضح.الا٣٘ة٦ؽم ل٤نيغ  غ لعٌ إلـاـ الني

؛ ألف ٨ٔ الالزـ؛ ٚريصٓ ٨ٔ الك٫٦كإ٦ة أف يؿصٓ  ،ي٤زتـٚإ٦ة أف 
  ٚكةد الالزـ يؽؿ ىلع ٚكةد امل٤ـكـ.

 / ك٬ؾا أمؿ ٦ٞؿر ٔ٪ؽ ا٧٤ٕ٣ةء
 / رمح٫ اح ٝةؿ اث٨ دي٧ي

 الزـ ٝٮؿ اإلنكةف ٩ٮاعف/»
الزـ ٝٮهل احلٜ، ٚ٭ؾا ممة جيت ٤ٔي٫ أف ي٤زت٫٦، ٚإف  ة/أظؽٍْ

 ي٧ذ٪ٓ إذا ٥٤ٔ ٨٦ ظةهل أ٫٩ ال ٮز أف يٌةؼ إحل٫؛جيالزـ احلٜ ظٜ، ك
إىل ٦ؾ٬ت األا٧ح ًلسري ممة يٌي٫ٛ اجلةس ٨٦ ا٣زتا٫٦ ثٕؽ ّ٭ٮرق، ك

 ٨٦ ٬ؾا ابلةب.
إذ أكرث  ، ٚ٭ؾا ال جيت ا٣زتا٫٦؛الزـ ٝٮهل اذلم ٣حف ِبٜ /اثلةينو

 ٦ة ٚي٫ أ٫٩ د٪ةٝي ... 
ٔي  ةؼ إحل٫،  ٥ ٨٦ ظةهل أ٫٩ ي٤زت٤٫٦ً ز٥ إف  ثٕؽ ّ٭ٮرق هل ٚٞؽ يٌي

ةؼ إحل إال ٚالك ٫ ٝٮؿ لٮ ّ٭ؿ هل ٚكةدق ل٥ ي٤زت٫٦؛ ل١ٮ٫٩ جيٮز أف يٌي
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 .كال ي٤ـ٫٦ ،نٕؿ ثٛكةد ذلٟ ا٣ٞٮؿٝؽ ٝةؿ ٦ة ي٤ـ٫٦ ك٬ٮ ل٥ ي 
٢٬ ٬ٮ  ك٬ؾا اتلٛىي٢ يف اػذالؼ اجلةس يف الزـ املؾ٬ت/

 .(1)«إَالؽ أظؽ٧٬ة ٬ٮ أصٮد ٨٦ ،أك ٣حف ث٧ؾ٬ت ،ث٧ؾ٬ت
ٝٮهل؛ إذا اكف ل٥ ـ كحن٨ ٩جج٫ النيغ الكيؽ اْلف ىلع ٚكةد ٦ة ي٤ـ

ينٕؿ ث٫ ٨٦ ٝج٢، ٚإف ا٣زت٫٦ أًٛ٪ةق إحل٫، كإف دربأ ٦٪٫؛ لـ٫٦ أف 
 يتربأ ٨٦ ٝٮهل يف احلؽادم.

 فٕىل قبيو املسةل/
الؿاكم ٨ٔ  ،ؽافجٍ / إف دؿدمح اث٨ عى ٨٦ ٫ٕ٦إذا ٝةؿ النيغ لع ك

، ٚرتدمذ٫ ٧٠ة يف ٣حف ٚي٭ة دٮزيٜ رصيط أوالن  ،٨ٔ ٬نةـ ،ٮاين٤ٍ احلي 
 اغيح اجل٭ةيح/ 

، ٨ٔ ٮاين٤ٍ ؽاف اجلـرم، ٔؿض ىلع احلي جٍ حم٧ؽ ث٨ أمحؽ ث٨ عى 
 ٬نةـ. 

لك٨ ٚٮؽ املبح، م كظؽق، كذ٠ؿ أ٫٩ اكف هل ٨٦ اؿِّ ٝؿأ ٤ٔي٫ الكةمى 
  كا أ٥٤ٔ.

ريق. ،ة ٗري أ٫٩ يف اتلحكريال أٔؿؼ ٨٦ ظةهل محبن   ٗك
 .(2)«٧ٔؿ ٮ ٧ٔؿك/ أ٫٩ ٨٦ صـيؿة اث٨كذ٠ؿ احلةِٚ أث

ؽاف ٨ٔ جٍ ٚ٪ع٨ نك٪ؽ ٝؿاءد٪ة ٨ٔ اث٨ عى  ٨٦ ٝج٢/ كًل٧ة ذ٠ؿ٩ة
                                                 

 .193ا٣ٞٮأؽ اجلٮرا٩يح/  (1)
 .65 -64/ 2اغيح اجل٭ةيح/  (2)
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  /٨٦ النةَجيح كا٣ُيجح ،٨ٔ ٬نةـ ،ٮاين٤ٍ احلي 
. ٕؿى ٬ٮ ال يي ك  ؼ ٨ٔ ظةهل يشءه
ؿِّمل٥ يؿك ٔ٪٫ إال راك كاظؽ، ك ر٥ ٚي٫. ك٬ٮ الكةمى ذىلكى   ال٧ي

  /ثأمؿيَ واحلؽادي يذٍزي ِّٔ
٥؛ ٧٠ة ٔجؽ ا ٔجؽ ا٣ْٕي /٨٦ د٧٤يؾق أ٫٩ مٮزٜ األمؿ األول/
ؿِّم.جٍ دٞؽـ، أ٦ة اث٨ عى   ؽاف ٥٤ٚ يٮز٫ٞ د٧٤يؾق الكةمى
ؿِّم ٦ي  األمؿ اثلةين/ جٍؽاف، ك٬ٮ الكةمى ر ذى أف د٧٤يؾ اث٨ عى ، (1)٥ ٚي٫لكى

ر ذى كد٧٤يؾ احلؽادم ٗري ٦ي   ٥ ٚي٫.لكى
 ادم أف دؿد ركايح اث٨ ٔجؽاف ٠ؾلٟ.ٚي٤ـمٟ ٨٦ رد ركايح احلؽ

ٗري / ٥ٕ٩ ركايح اث٨ ٔجؽاف مؿدكدة؛ أل٫٩ كيؽالٚإف ٝةؿ النيغ 
 ؛مؿِّ مى الكةد٧٤يؾ كاظؽ، ك٬ٮ كل٥ يؿك ٔ٪٫ إال  ،ٗري مٮز٦ٜٕؿكؼ، ك

ألف ميؼ٫ ٬ؾا ك أل٫٩ ٦ذلك٥ ٚي٫، م دلف ٬ؾا االق٥؛ؿِّ ث٢ ٢ٕ٣ الكةمى 
٤ي٫ؼ ٨ٔ ظةهل يشء، ٕؿى ال يي  أف ٩ٞؿأ ركايح ٬نةـ ٨٦  إ٨٧ٚ اخلُ /ٔك

ث٢ يججْغ  إ؛كٝؽ اصذ٧ٓ املك٧٤ٮف ىلع ٬ؾا اخلَُؿي٫ٞ ٨٦ النةَجيح، 
٦٪ٓ ٝؿاءة ركايح ٬نةـ ٨٦ النةَجيح، كٝؽ أػُأ األز٬ؿ الَّشيٙ 

 .٣ٕؽة ٝؿكف يف دؽريف ٬ؾق الؿكايح ٨٦ النةَجيح
                                                 

 .186 -184، كَجٞةت ا٣ٞؿاء لذل٬ِب/ 124/ 11ث٘ؽاد/ ا٩ْؿ/ دةريغ  (1)
كال ي٤ذٛخ إىل الالكـ ٚي٫ ٚي٧ة اكف ٨٦ ركايذ٫ يف النةَجيح كا٣ُيجح؛ ٚٞؽ 

 ا٣ٞ٪ُؿة.صةكزت 
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حلعل٥  ؛أراظ٪ة ٦٪٫، كأظ٤٪ة أمؿق لنيغ األز٬ؿ ؛إف ٝةؿ ذلٟ 
 ٚي٫ ث٧ة ي٪ةقج٫.
٨ ٔجؽاف وعيعح ٨٦ ركايح اث/ ث٢ -ك٬ٮ املؿصٮ هل-كإف ٝةؿ 

ؽاف ٔؽـ ٦ٕؿٚح ظةهل، كأ٫٩ جٍ كا٣ُيجح، كاليرض اث٨ عى َؿيٜ النةَجيح 
 ل٥ يؿك ٔ٪٫ إال د٧٤يؾ كاظؽ.

حلؽادم، ث٢ ظةؿ احلؽادم أ٢ٌٚ؛ ٤ٝ٪ة هل/ ك٬ؾا ثةلٌجٍ ظةؿ ا
 .٧٠ة دٞؽـ
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 /اإلصةزاتاتلنجيّ اثلةين/ يف 
ٓ النيغ الكيؽ  أواًل/ يف ظؽيس٫ ٨ٔ  لإلصةزات؛ أوٮالن ًك

   .(1)ثة٣ٞؿاءات اثلالث ؛إ٩لةر إصةزة )أثٮ ظُت( ٣بكيٮين
٨٦ املٕؿكؼ أف ٠ذةثح اإلصةزات ىلع النلك اذلم مةع يف ك

نكذُيٓ  ال ٤ٔي٭ة؛ كاإلم٭ةد ٤ٔي٭ة، كاتلٮٝيٓ خبذ٥، ػذ٧٭ة ٨٦ /ٔرص٩ة
 . ٨ٔ قةث٫ٞ؛ ٌٚالن ف املةيضزات يف ا٣ٞؿأوعةب اإلصة ث٫ أف ٤٩ــ

ؾا النيغ  يف إصةزد٫  -ك٬ٮ يف ٔرص٩ة ٬ؾا- الكيؽ ُفكّْو
 هل إصةزد٫ ىلع جنؽ ل٥ ثؿكايح ظٛه، ٔجؽ الؿمح٨ املٕةكم، /٤نيغل

ة، َنة كال ػذ٧ن ا، كال دةر ة، كال إم٭ةدن ٕن  !!!(2)دٮٝي
اإلصةزة، ك٣حكخ ا٣ٕربة ث٧ة ىلع  ٔؽا٣ح ظةم٢ا٣ٕربة يف  زةًُية/

 ق٭٢.ٚزتكيؿ ٬ؾق األميةء  كإم٭ةد؛كدٮٝيٓ ٨٦ ػذ٥  /اإلصةزة
ٚةإلصةزة ا٣يت أػؿص٭ة النيغ لٌع يف ٠ذةث٫/ )احلضش اجليةد( ٨٦ 

 
ي
٥ ٭ى ذر ح لع بكيٮين، ٚال يي ًلى ؿً ؾت ٨٦ دى ػً )أثٮ ظُت( ٣ٌٕل بكيٮين؛ أ

 . بكيٮين ثةػذالٝ٭ةالنيغ لع
ٔؽا٣ح النيغ لع بكيٮين، أـ اخلذ٥ كاتلٮٝيٓ  فأيٍٓة ُلؽم/

 ي٧ل٨ دـكيؿ٬ة؟!األػرية أف ٬ؾق األمٮر ، ٦ٓ ا٥٤ٕ٣ كاإلم٭ةد
                                                 

 .66رد احلضش/  (1)
ٔجؽ الؿمح٨ املٕةكم أكرث ٨٦ مٌؿة/ أف النيغ الكيؽ ق٫٧ٌ٤ كٝؽ ٝةؿ النيغ/  (2)

 !! كق٤ر٥ أكرث ٨٦ كاظؽ ٗريق ١٬ؾا!!! اإلصةزة ١٬ؾا!
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٪ؽ٩ة ٦ة يؤيؽ ٬ؾا ا٨ْ٣ احلك٨؛ث٫، ٮاصت إظكةف ا٨ْ٣ ةلٚ   ٔك
ٌؽق بكيٮينمىُىف ظٛيؽق/  ٝةؿٚٞؽ  ٝؽ ٚٞؽت الكةثٞح  أف إصةزة صى

ُّٞ ٦٪٭ة؛ بكجت  دثٮس األكراؽ٪٭ة؛ الحنالؿ األػرية ٦الٮرٝح   .٢اتل٪
ٝؿأ ػذ٧ح ثةلكجٓ، كػذ٧ح  رصح لع بكيٮين ٩ٛك٫ ثأ٫٩ /زةثلًة

ًل ػح ثة٣َّٕش ٨٦ َؿيٜ ا٣ُيجح؛ ٔػثةثلالث املذ٧٧ح ل٤َّٕش، كػذ٧
  .(1))أثٮ ظُت(

)أثٮ ظُت(  إصةزةًل وعح ػح ٨٦ أٝٮل ا٣ٞؿاا٨ ٔك٬ؾق ٝؿي٪
 .٣بكيٮين ثةثلالث

ة ًٕ كصٮد أػُةء يف اإلصةزات يف األق٧ةء، كويٖ اتلع٢٧،  /راث
 . (2)لإلصةزات ممةرقح أدىن هل ٨٦ ُك يٕؿ٫ٚ من٭ٮر، أمؿ األقة٩يؽ؛ كقيةؽ

                                                 

ٮَل )ك/ 3 -2ا٩ْؿ/ إصةزة لع بكيٮين جلةكيل )ك/  (1) (، ٚٞؽ أق٪ؽ 8 -5( كال١ي
هل٧ة ا٣ٞؿاءات الكجٓ ٨ٔ )أثٮ ظُت(، ٨ٔ ٔجؽ ا ٔجؽ ا٣ْٕي٥، كرٌصح يف 

ٮَل )ك/   ( ثأ٫٩ ٝؿأ ػذ٧ح ثةلرة، كػذ٧ح ثة٣ُيجح ىلع )أثٮ ظُت(.6إصةزد٫ ل١٤ي
ا/ ثإصةزة لأرض (2)  إل٦ةـ املذٮيل. ب ٦سةالن كاظؽن

ٚيف إصةزد٫ ملع٧ؽ ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ ابلىٌ٪ة، ثة٣ٞؿاءات األربٓ الـااؽة ىلع ا٣َّٕش 
٨ٔ ميؼ٫/ إ٦ًةـ اجلة٦ٓ األز٬ؿ/ املٕؿكؼ »/ أ(، ٝةؿ يف قيةؽ اإلق٪ةد/ 4)ؿ/ 

 ، ٨ٔ النػيغ النػةَِب، ٨ٔ-و٭ؿ النةَِب-ثةث٨ ال٤رٌجةف، ٨ٔ النيغ/ أمحؽ 
ةح، ىلع احلةِٚ/ أيب ٧ٔؿك الاين، مؤ٣ٙ اتلحكري،  أيب داكد/ ق٤ي٧ةف ث٨ جنى

 «.كبةيق الك٪ؽ ٦ؾ٠ٮر يف ا٣جَّش
 ويف ْؾا الكيةق قجٕح أغالط، ٌِٓة/

= 
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 ،ٝؽ ملك٪ة ٨٦ ميٮػ٪ة أ٩٭٥ ل٥ يلٮ٩ٮا ي٭ذ٧ٮف ثةألقة٩يؽك
جُ٭ة  ،حلجكغ ٦٪٭ة ٧٠ة أػؾك٬ة ؛ث٢ يُٕٮف اإلصةزة ل٤ُة٣ت ؛ًك

 ،أػُةء ٠سرية يف أق٧ةء ا٣ٞؿاءيف ثٌٕ٭ة دكف ًجٍ ملة ٚي٭ة، ككصؽ٩ة 
  .كادىةؿ األقة٩يؽ

٦٪٭٥ ٦ة يؽٔٮ  ؽي جٍ ٦ة ل٥ يى  ؛اع٦حكالك٪ح إظكةف ا٨ْ٣ ثةملك٧٤ني 
 ١ٚيٙ إذا اكف ٬ؤالء املك٧٤ٮف ٨٦ مح٤ح ٠ذةب ا ؛لٌؽ ذلٟ

 .(6)!؟ا٣ٞةا٧ني ثذ٤ٕي٫٧
ًُ ال٧ي ٔؽا٣ح ؛ دكف اجلْؿ إىل  اإلصةزةت يفذً ٚةتلٕ٪خ ٚي٧ة ٠ي  ٕ ٰ

، أك اق٥ ٝةرئ ،يف ٠ذةثح دةريغ كاتل٧ةس ا٣ٕؾر هل٥ يف ػُإ ،كاْلػؾ
 ٣حف ٨٦ اإل٩ىةؼ. أك وي٘ح حت٢٧؛

  

  
=                                                  

ًل ثٕؽ  - أػؾ اث٨ ال٤رٌجةف ٨ٔ و٭ؿ النةَِب ا٣ٞؿاءات األربٓ! ٚةث٨ ال٤رٌجةف كي
ربٓ كمخكني ق٪ح! 

ى
 كٚةة و٭ؿ النةَِب ث٪عٮ أ

محؽ! كالىعيط/ أف اق٫٧ لٌع. كا٣ -
ى
 ٞٮؿ ثأف اق٥ و٭ؿ النةَِب أ

ًل ثٕؽ  - ةح! ٚةلنةَِب كي كأػؾ النةَِب ا٣ٞؿاءات األربٓ ٨ٔ ق٤ي٧ةف ث٨ جنى
ربٕني ق٪ح! 

ى
ىةح ث٪عٮ ازجذني كأ  كٚةة اث٨ جنى

ٚؼة٣ٙ  ؛ىلع اعدد٫ ٦ٓ املك٧٤ني ؛ا٨ْ٣ ث٭ؤالء ا٣ٞؿاءالنيغ الكيؽ  كأقةء (1)
 .  192، 94 -92، 76 -67، 57 -56، 33/ (رد احلضش)٠ذةث٫/ . ا٩ْؿ/ الك٪ح
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 ؤر الٔزةاق املٍٓح
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لع احلؽادذنؿ الٔركح اىيت فيٓة   
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 الٔركح الكةثٕح واثلةٌِح ٌَ إصةزة لع بكئين ىٕجؽ اىٕـيـ ػري اهلل



 

 
 اآلفةت األػالكيح واالقذؽالحلح يف نذةب رد احلضش 111

 

ؤرة الٔركح احلةديح ٔرشة واثلةُيح ٔرشة ٌَ إصةزة لع بكئين 
 ىٕجؽ اىٕـيـ ػري اهلل
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ٌَ إصةزة لع بكئين ىٕجؽ اىٕـيـ ػري اهلل األػريةالٔركح    
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 الٔركح اخلةمكح ٌَ إصةزة لع بكئين ىٕيل الُهٔيم
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 الٔركح الكةدقح ٌَ إصةزة لع بكئين ىٕيل الهٔيم
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ح ٌَ إصةزة لع بكئين ىٕيل الُهٔيمالكةثٕالٔركح   
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 الٔركح اثلةٌِح ٌَ إصةزة لع بكئين ىٕيل الُهٔيم
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إصةزة لع بكئين ىٕيل الُهٔيم الٔركح اتلةقٕح ٌَ  
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 الٔركح الؿاثٕح واثلالزٔن ٌَ إصةزة لع بكئين ىٕيل الُهٔيم
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 الٔركح اثلةثلح ٌَ إصةزة لع بكئين ىفذط اهلل صةويل
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 الٔركح الؿاثٕح ٌَ إصةزة لع بكئين ىفذط اهلل صةويل
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 الٔركح اخلةمكح ٔرشة ٌَ إصةزة لع بكئين ىفذط اهلل صةويل
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